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         Alexandra Tomášiková 

Rozprávka o psíkovi a mačičke 

 

Žila raz v jednom domčeku malá Terka s mamkou, ockom a svojím najlepším 

kamarátom, psíkom Čupkom. Čupko bol šteňa s veľkou bielou bundou a krátkymi nohami. 

Mal rád deti,  najmä svoju kamarátku, Terku. Bol veselý a vždy pripravený hrať sa.  

Keď Terka oslavovala svoje šieste narodeniny, dostala od svojej tety darček, ktorý ju 

veľmi potešil, Čupka však nie. Bolo to malé, hnedo-žlté mača, s veľkými modrými očami. 

Pomenovali ho Micka. Terka tak dostala novú kamarátku na hranie a čoraz menej času trávila 

s Čupkom, ktorý začal na Micku žiarliť. Vrčal na mačičku, ceril na ňu zuby vždy, keď okolo 

neho prešla, jedol jej stravu, ba raz sa pokúsil vyliať na ňu plné vedro vody. Zdalo sa, že ani 

Micka ho nemá rada.  

Jedného slnečného dňa šiel otec do práce a dvere nechal náhodou otvorené. Čupko 

rýchlo vybehol na ulicu, lebo tam zbadal iných psíkov a potešil sa, že sa bude s nimi hrať. No 

psíčkovia tuláci boli väčší a silnejší od neho a nechcelo sa im hrať. Hneď zaútočili na Čupka, 

ktorý bol voči nim bezmocný. V tom čase mačička Micka lenivo ležala na múriku a vystierala 

si labky. Zrazu počula hlasný 

štekot psov na ulici. Išla sa 

pozrieť, čo sa deje. Keď 

videla, ako psíci ubližujú 

Čupkovi, rozbehla sa mu 

pomôcť. Priblížila sa k psom 

a zamňaukala, aby si ju 

všimli. Potom sa psi rozbehli 

za ňou, no ona im utiekla a 

vyšplhala sa na strom. Psi 

hľadali Micku a štekali na 

strom. Čupko rýchlo vbehol 

do dvora a ocitol sa tak v bezpečí.  

Po krátkom čase sa psi štekaním unavili a odišli. Micka sa vrátila domov. Psík sa na 

ňu vďačne díval, lebo si uvedomil, že bez nej by možno skončil zle. Od toho dňa sa psík a 

mačička stali dobrými kamarátmi a hrali sa spoločne s Terkou. 
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Andrea Lomenová 

                                        Ako sa pršteky na Mirkinej rúčke poklbčili 

 

Vedeli ste, že zodraté prsty veľkých ľudí Velikánov už nevládzu hovoriť? Je to prípad 

Mirkinho dedka. Jeho zohnuté prsty sa už skoro nehýbu, žiadna gymnastika. Nemajú ani síl 

poklbčiť sa. To ježibaba Staroba na nich prišla. Dedkove prsty si už svoje odslúžili, no 

Mirkini Malikáni sa práve dohadujú, ako sa poklbčia. Chystá sa ozajstná bitka, ba priam 

vojna. Lámu si hlavy Nechtolamy na ťažkom oriešku. Dohodnúť sa, žiaľ, nemôžu. Najstarší 

brat Stredný sa vždy prvý vadí: 

 

Braček Malíček, zavadziaš jak dňu sníček. 

Nauč sa už pracovať, otca Palca nehnevať! 

 

Braček Malíček, odstrkovaný v rodine Ľavákovcov-Prštekovcov, zaumienil si brániť svoj 

trpasličí vzrast. Už má dosť tvrdej driny, nechce byť neustále poddaným svojich bratov.  
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Klik! Vhupla zrazu  najmenšiemu super idea: pravák Ukazovák je predsa jeho ďalší 

brat. Veď sú Ľavákovcom najbližšia rodina. Obráni ho a naloží bratom toľko roboty, že sa 

nespamätajú do soboty, premýšľa Malíček. Ale:  

 

Ukazovák  otvoril zobák, 

vyrapotal toľko pravdy, 

najmenší sa veru hanbí. 

 

  Stredný mlčí, nechce rušiť, 

  len tá ihla chce rýchlo šiť. 

  Au! 

 

Kým sa šklbal so spolubývajúcimi bratmi, pichli ho do hlavičky. Malíček sa celý 

vzpriamil a od bolesti zreval:  

Heeeej? 

Nik mi v práci nepomáha, 

kde je ihle rovnováha? 

 

Prst zvaný Prstienkový, bohatý brat Prštekovcov, zavádza svojou krásou. Po svete sa 

veľký hrdoš pýši a chvasce, že ho malá Mirka ovenčila krásnym prstienkom. On pracovať na 

novej Mirkinej výšivke nemôže. Iste všetci pochopia, že prsteň s bielym očkom by sa mohol 

dostať do problémov, zlomiť, pri ihle poškodiť! Malíčkovi teda takto radí: 

 

Zober ihlu, vyši vílu, 

somára či komára, 

do práce daj celú silu, 

nech sa Mirka neumára! 

 

Bola to tá najväčšia trma-vrma u bratov Prštekovcov. Trvala tak dlho, že si pršteky ani 

nevšimli, že práca je skončená. A kto vyšil Mirkin gobelín? No predsa ten, ktorý mal najviac 

času. A kto to bol? Prštek, ktorý sa nehádal. Uhádnite, ktorý. 
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Andrea Lomenová 

Čo spôsobil sneh v Anninom dome 

 

Anna mala iba šesť rokov, keď jej zomrel prvý pes. Starostliví rodičia jej chceli 

nahovoriť, že umrel na psiu chorobu. Anna si preto myslela, že dostal chrípku a keďže bol na 

penicilín, podobne ako ona, alergický, nemohli ho zachrániť.  

Pes Koni však v skutočnosti zdochol od zimy. Nenávidel mráz, sneh priam vyštekal. 

Annini rodičia sú rozumní, keď jej vnucujú takúto pravdu, ktorá ani nie je pravdou, veď ako 

inak  vysvetlia ufňukanému decku, že príčinou Koniho úmrtia bol sneh? Veď čo je to sneh?  

 

V Anniných predstavách je iba vianočnou predzvesťou, príčinou pravidelne 

dolámaných nôh na miestach, kde si detváky už vydupali klzisko... Vysvetľovať jej, že sneh 

sa nemohol pretvoriť na chodiace studené monštrum s hýbajúcimi sa pazúrmi a nimi na smrť 

doškriabať malého Koniho, by bolo zbytočné strácanie času. Ale Anna pochopila, že to 

sneh.... sneh je v prštekoch ľadový a teraz, keď sa ocitol všade vôkol nás, mohol úbohý psík 

ľahko prísť do kontaktu s ním. Čo ak mu bola zima a chcel sa snehom zaodiať? Nebodaj bol 

smädný a pochlípal ho....  

Dva týždne po smrti Koniho Annina mama premýšľala, že je už čas zdobiť vianočný 

stromček. Všetko prebiehalo normálne, tak, ako to každá matka očakáva. Anna sa najprv 

zaradovala  a zvolala takisto ako minulé Vianoce: ,,Jupííí, zdobenie stromčeka! Ja chcem 
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zavesiť tie nové modré gule, aj hviezdu na vŕšok položím ja!“ Potom nasledoval dlhočizný 

zoznam, lepený z niekoľkých papierov A4 formátu, ktorý sa opatrne píše Ježiškovi. Vtedy má 

mama najviac pokoja, lebo Anna dôkladne a v úplnej tichosti premýšľa. Rodinná idyla sa 

narušila v tej chvíli, keď sa mama rozhodla na stromček symbolicky nahádzať kúsky vaty. Tie 

Anne pripomenuli veľkého, ba úhlavného nepriateľa – sneh.  

  ,,Prečo to robíš? Zničila si môj stromček!“ 

       ,,Ale dcérka...“ 

       ,,Žiadne ale! Ako si mohla priniesť sneh k nám domov a posypať ním môj krásny 

stromček? Už si zabudla na môjho psa Koniho?“ 

 Šesťročná Anna dobre chápala, že smrť je v dome... Mama si musela s malou, ale 

príliš rozumnou dcérkou pohovoriť. Vysvetlila jej, že sneh prichádza každý rok v období 

Vianoc, keď sa ľudia pomaly lúčia so starým rokom a dokončujú práce, ktoré v ňom začali. 

Sneh nám pripomína, že sa blíži čas, kedy by nikto nemal byť sám, čas sviatkov a hier vonku 

v zime... 

,,Sneh by nás mal spájať. Guľovačka, zmrznuté nošteky... netešíš sa?“ mama sa 

slovami usilovala pripútať Annu k zimnému obdobiu, aby ľahšie pochopila skutočnosť, že to 

nie sneh krivdí bezbranným, ktorí sa nemôžu pred zimou zachrániť, ale že práve jej najbližší, 

mama a ocko, sa zabudli postarať o psíka a dať mu v pravý čas strechu nad hlavou, aby pocítil 

trochu tepla, ktoré Anne nikdy nebolo odňaté. 

 

 

 

Aneta Lomenová 

 

Ako sa Deniska zoznámila so sviečkou Svetlodávkou a elektrinou Lektrínou 

 

Najprv sa zoznámte s Deniskou – jedenásťročným bacuľatým dievčatkom s 

kučeravými vlasmi a milou povahou. Deniska rada sleduje televízne rozprávky, najnovšie tiež 

počítačové hry a iné virtuálne dobrodružstvá. V škole sa jej darí, ale oveľa radšej ako 

vyučovanie má prázdniny. Letné a zimné dovolenky trávieva so starou mamou na dedine. 

Stará mama býva v Kysáči vo veľkom dome, v ktorom skrýva dobroty od výmyslu sveta. 

Maškrty majú svoje miesto v jednej izbe, ktorú stará mama volá komora. V komore sa občas 

nájde aj marhuľový lekvár, aký nemá žiadna iná babka. Tieto nevysvetliteľné zázraky sa dejú 

najmä pred Vianocami. Vtedy sa dom starej mamy zmení na medovníkovú chalúpku 

a Deniska sa hrá na Marienku zo známej ľudovej rozprávky.   
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Vonku snežilo a v dome starej mamy bolo rušno. Deniska netrpezlivo čakala, kedy 

bude malá ručička na hodinách na päťke a veľká na dvanástke. Vtedy sa mal začať nový 

kreslený film o prekrásnej princeznej, ktorú spod nadvlády zlej obludy vyslobodí šľachetný 

princ. Televíznu obrazovku pohltili dve veľké oči zvedavej Denisky.  

Rozprávka beží. Aj malá ručička na hodinách sa hýbe, už je na šestke. Deniska 

pozorne sleduje dej rozprávky a do úst si vkladá vianočné medovníky ako do tajnej skrýše. 

Z chudobného dievčatka sa v rozprávke stala bohatá princezná, už si aj zaplakala, aj 

zaspievala a jej drahý princ už siedmykrát bojuje so zákernou šelmou o jej lásku. Zdá sa, že aj 

samotnej oblude tečú sliny pri pohľade na babkine lepené koláčiky. Krásna princezná v náručí 

princa zrazu odpadla a v tej chvíli sa obrazovka aj s celou izbou zmenili na tmavý medvedí 

brloh. Bola tma ako v rohu a o princeznej ani chýru. Deniska skúšala gombíčky na diaľkovom 

ovládači, potom na mobile, tlačila červený, zelený aj žltý gombík, ale kráľovská rodina sa na 

obrazovku nevrátila a ani lampy sa v izbe viac nerozsvietili.  

„Ach, tá škodoradostná Lektrína. Vždy deťom pokazí radosť!“ bolo počuť tenký hlas.  

„A ty si kto?“ zľakla sa Deniska. 

„Ja som sviečka Svetlodávka, verná priateľka tvojej starej mamy. Sme kamarátky od 

detstva. Pomáhame si, vieš?“ povedala sviečka. 

„Babka mi o tebe nikdy nehovorila, odkiaľ sa tu berieš?“  

„O nás sa už málo hovorí. My sme boli moderné, keď bola tvoja stará mama veľká ako 

ty. Dnes je v trende elektrina Lektrína.“ 

„Elektrina Lektrína?“ prízvukovala Deniska. 

„Áno, moja zlatá, tá tu býva s nami, ale je veľmi namyslená a nespoľahlivá. Zradí ťa, 

keď si na to najmenej pripravená.“ 

„A kde je teraz?“ pýta sa Deniska. 

„Ako vidíš, zmizla. Rada to robieva, aby na seba upriamila pozornosť. Lektrína je 

pyšná ježibaba, ktorá sa stratí, kedykoľvek chce a ešte si za to od starej mamy žiada výplatu.“ 

„Chcem sa s tou Lektrínou stretnúť a povedať jej, že takéto správanie nie je 

v poriadku. Dobrí ľudia sa takto nesprávajú. Zmiznúť bez stopy v polovici rozprávky! To je 

neslýchané,“ kričala nahnevaná Deniska. 

„Veru tak, veru tak,“ sviečka sebavedome prikyvovala. Deniska pochopila, že má byť 

nahnevaná na akúsi Lektrínu, no nechápala ďalšiu vec. 

„Ale ako elektrina Lektrína súvisí s mojou rozprávkou?“  

„No... ona tú tvoju rozprávku jednoducho premieta na obrazovku. Ona dá obrazovke 

energiu, aby zobrazila rozprávku. Bez nej ani žiarovky nefungujú, ani medovníky sa neupečú, 
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ani... hm, ona je vlastne pre ľudí najpotrebnejším stvorením na svete,“ sklonila hlavu smutná 

sviečka.  

  Stará mama rýchlo pribehla do izby. Rozhovor Denisky so sviečkou Svetlodávkou 

nepočula. Vytiahla zápalku z debničky, na hlave Svetlodávky urobila horiaci klobúk a izba sa 

rozsvietila veľkým svetlom. 

Sviečka Deniske vysvetlila, že 

televízor funguje len na elektrinu 

a že ľudia zatiaľ nevymysleli nič 

múdrejšie. Ale stará mama vie 

vyriešiť každý problém.  

Z vitríny vytiahla jednu 

rozkladajúcu sa knihu, na ktorej 

bolo napísané Ako som sa hrala, 

keď som bola malá. Otočila prvú 

stranu a začala Deniske čítať. 

Sviečka Svetlodávka im dávala 

svetlo a izbou sa niesol iba hlas 

Deniskinej starej mamy: 

„Táto hra bola obľúbená 

medzi kysáčskymi deťmi, lebo 

bola jednoduchá a zábavná. 

Hrávali sa ju aj chlapci aj 

dievčatá najčastejšie na pažiti. 

Deti sa pochytali do kruhu a 

pohybovali sa doprava obyčajným krokom do tempa. Pri tom spievali:  

Kolo, kolo, mlynské 

za štyri rímske, 

kolo sa nám dolámalo 

veľa škody narobilo 

urobilo bac. 

Alebo: 

... 

a do vody popadalo 

urobilo bác. 
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Potom sa všetky deti pováľali po tráve, popadali jeden na druhého a z toho nastal smiech 

a zábava.“ 

 Deniska sa premenila na veľké chodiace ucho. Započúvala sa do príbehu starej mamy 

ako nikdy predtým. To iba takto sa stará mama hrávala? Pochytať sa do kruhu bez žiadnej 

princeznej a mobilu? Deniska neverila vlastným ušiam, ale netrpezlivo čakala, kedy ju stará 

mama naučí ďalšiu hru zo svojho detstva.  

 Už aj zabudla na elektrinu Lektrínu. Tá ešte dlho nebola doma, túlala sa po svete, 

akoby zabudla, na ktorej adrese býva.  

„Pokiaľ ide o mňa,“ začala Deniska, „Lektrína sa už nemusí domov ani vrátiť. Vôbec 

nie je pravda, že je pre ľudí elektrina najpotrebnejším stvorením na svete. Ja mám teraz nový 

spôsob hrania, babkine vianočné medovníky a sviečku Svetlodávku, ktorá mňa a moju starú 

mamu nikdy nezradí!“ 

Elektrina Lektrína sa síce vrátila do domu starej mamy, ale Deniska ju už 

nepotrebovala. Lektrínu ani neprivítala, dokonca si ani nevšimla, kedy sa pretiahla cez dvere. 

Deniska sa v tejto chvíli hrá so susedkou Mašou Na  slepú babu a keď sa zotmie, poruke 

bude, ako vždy, sviečka Svetlodávka a starodávne hry starej mamy. 

 

 

Aneta Lomenová 

Selfie pre chorú Lindu 

 

 Maja dostala nový mobil. Taký parádny ešte nemala, preto chcela vyskúšať všetky 

jeho moderné nastavenia. Najprv si nasadila zvuk, ktorý zvonil, keď jej niekto volal. 

Požiadala mamu, aby jej prezvonila, nech vidí, či to funguje. O chvíľu zaznela pieseň Keď 

narastiem, budem dáma a potom si Maja nastavila aj zvuk na oznámenia o príchode SMS 

a ďalšie moderné vymoženosti.  

Keď sa Maja presvedčila, že zvonenie funguje, prihlásila sa na facebook a hneď začala 

hľadať nových kamarátov. Dnes majú všetky deti facebook a na ňom veľa kamarátov, o akých 

sa im ani nesnívalo. Majina trieda mala dokonca spoločnú skupinu, kde si písali o školských 

úlohách. Na tejto takmer všemohúcej internetovej stene má Maja prehľad o všetkých 

spolužiakoch, o susedkách, o chlapcoch z volejbalového tímu, čiže o celom svete. Medzi 
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prvými sa dozvie o všetkých udalostiach v dedine, keď sa narodí bábätko alebo je  nejaká 

svadba, dokonca vie, čo v ten-ktorý deň jedla Saňa a aké tričko si kúpila Ivana.   

Maja obdivovala šikovný facebook. Obdivovala aj akúsi Natašu, ktorá mala vo 

facebookovom albume veľa vlastných fotografií. Najdôležitejšie na facebooku je predsa 

uverejňovať svoje fotografie a sprístupniť ich všetkým kamarátom. Urobila si takzvané selfie 

a nastavila ako profilovú fotku na facebooku. Tento spôsob fotografovania vznikol zrejme 

v Amerike a nedávno prišiel aj k nám. 

„Výhoda je, že pri fotografovaní nemusíš nikoho obťažovať, aby ťa odfotil, môžeš to 

urobiť sama tak, že načiahneš ruku, namieriš mobil pred seba, stlačíš gombík pre fotenie 

a máš hotové selfie,“ vysvetľovala Maja mame. 

„A potom sa selfie zverejňuje na internete?“ pýta sa mama. 

„Samozrejme, inak nebude mať zmysel. Kdekoľvek sa nachádzaš  a čokoľvek robíš, 

musíš si urobiť selfie a zverejniť ho na facebooku, inak sa to nikto nedozvie, akoby sa ani nič 

nestalo,“ presviedča Maja mamu. 

Maja netrpezlivo čakala, koľkým sa bude jej fotografia páčiť. Minule mala 74 páči sa 

mi to a spolužiačka Saňa išla prasknúť od závisti. Saňa nikdy nemala toľko páči sa mi to 

a tvrdí, že jej fotky sú oveľa zaujímavejšie a krajšie.  

„Už to beží. O chvíľu budem mať rekordný počet páči sa mi to a budem 

najpopulárnejším dievčaťom v dedine!“ vyhlásila.  

Maju trápilo ešte veľa vecí. Koľko času musí prejsť, aby fotografiu videli a „lajkovali“ 

aspoň osemdesiati ľudia? Koľko priateľov navštevuje facebook priemerne každý deň? Čo ak 

neuvidia všetci dnes jej novú profilovku? Nemôže čakať do zajtra, lebo na internete už bude 

veľa nových objavení a jej fotografia pôjde do úzadia. Minúty trvali ako hodiny, hodiny ako 

storočia. Pri poslednej návšteve svojej FB stránky bolo pod fotografiou 37 páči sa mi to, 

odvtedy ubehli asi dve hodiny.  

Keď sa Maja znovu pozrela do svojho počítača, veľmi sa zľakla. Z počítača sa na ňu 

pozeralo vyschnuté dievča s očami, ktoré volali o pomoc. Celá facebooková stránka bola 

zasypaná fotografiami spoluobčanky Lindy a Maja hneď pochopila, že si každý prestal 

všímať jej novú profilovku. Toto čudné dievča malo na svojom facebookovom profile 

fotografiu z nemocničného lôžka a malo tisíce páči sa mi to. 

„Čo je na jej fotke také zvláštne a zaujímavé, že sa páči toľkým ľuďom?“ nechápala 

Maja. Potom si všimla v pravom rohu odkaz: Pomôžme Linde, ktorá trpí nevyliečiteľnou 

chorobou. Urobme pre ňu selfie akciu. Každé zverejnené selfie na jej facebookovej stránke jej 
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prinesie päťdesiat centov. Vyzbierajme peniaze na jej drahé liečenie. Malá Linda potrebuje 

pomoc urýchlene. Jej život je v ohrození.  

 Maja pochopila, že Linda je veľmi chorá a potrebuje aj jej pomoc. Linda nemá úsmev 

na tvári, nemá ani selfie fotografiu, nemá radosť zo života. Určite nemá ani nový mobil a 

nepoužíva ani facebook. Maja sa rozhodla svoju novú profilovú fotografiu zverejniť na 

stránke chorej Lindy a urobiť aj nemožné, 

aby Lindini rodičia dostali peniaze na 

liečenie. Ani sama nevedela, ako je to 

možné, ale verila tomu. Jediné, čo Linda 

chce, je zdravie a ona jej ho prinesie.  

 Na druhý deň Maja mala stovky 

páči sa mi to. Odrazu sa mnohým páčila 

jej fotka. A Maji sa páčil pocit, ktorý v tej 

chvíli mala. Cítila radosť, pokoj a videla 

dievča, ako sa vďaka nej uzdravuje.  

 

 

                                                                

Daniela Vujovićová 

Jankin bicykel 

 

Bol raz jeden ježko, ktorého volali Bodliačik. Vždy, keď prišla chladná jeseň, 

schovával a uskladňoval ovocie vo svojom domčeku, ktorý postavil ešte jeho strýko.  Pred 

vchodom ježkovho príbytku visí jablko v tvare srdca a všelijaké ozdoby. Pestrofarebné lúče 

slnka prenikajú do chalúpky. Na ľavej strane je ukrytý mixér, v ktorom si Bodliačik každé 

ráno robí smoothie, no neprezradil nám tajomný recept na sladkú pochúťku. V domčeku mal 

ježko iba mixér, posteľ a bicykel.  

Bodliačik nám porozprával, ako sa každé ráno chodí bicyklovať so strýkom, lebo chce 

udržiavať zdravý životný štýl. Bol obyčajný jesenný deň, keď sa ježkova kamarátka Janka 

Ježkuľka vybrala bicyklovať do lesa. Ako tak šla, odrazu bác! Skotúľala sa dolu brehom do 

jamy, z ktorej sa nemohla dostať von. Ešte šťastie, že mala mobil! Zavolala Bodliačikovi: 

„Haló! Bodliačik, mohol by si mi pomôcť? Spadla som do jamy a pritom som stratila košík, 



13 

 

v ktorom boli hríby.“ Keď to Bodliačik počul, ihneď ju šiel zachrániť. Obul si tenisky 

a vybral sa cez horu za ňou. Prešiel popri potôčku a stretol veveričku. Opýtal sa jej, či 

nevidela Janku, na čo ona odpovedala, že nie a vychvaľovala sa, ako celý deň zbiera lieskové 

oriešky. Náš Bodliačik utekal hlbšie do lesa. Pri starom dube stretol líšku v krásnom 

červenom kožušteku. Na otázku, či nevidela Janku, líška odpovedala: „Videla som Janku, ale 

som ju zjedla, lebo som bola veľmi hladná, no nenasýtila som sa. Práve hľadím na šťavnatého 

ježka...“ Bodliačik vzal nohy na plecia a uháňal, čo mu len sily stačili. Utekal pomedzi lístie, 

konáre, kríky...  

Celý zadychčaný sa odrazu ocitol v potôčku. Topil sa a kričal o pomoc. Vtom sa ho 

Janka spýtala: „Čo sa deje? Poď sa von pozrieť na môj nový bicykel, je úžasný! Má úplne 

nový košík, môžem ísť na hríby.“  

Bodliačik sa prebudil a pozrel na Janku: „Ty žiješ? Som strašne rád, že ťa vidím. 

Poďme sa bicyklovať a možno nájdeme i nejaké hríby.“ 
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  Iveta Makanová 

Tenisky 

 

Som ľavá teniska Nike 37. Kadekoľvek chcem ísť, ide so mnou  i moja sestrička Nike 

37, pravá teniska. Ona je tá, ktorá vždy vyklebetí našim rodičom, kde sme sa tárali a čo sme 

robili. To sa mi nepáči. Prečo musia vedieť o všetkom? Prečo na ich otázku: „Kde ste boli 

a čo ste robili?“ nemôže odpovedať takisto ako ja: „Nikde, nič.“? Veď sme už dospelé, máme 

dvanásť rokov, vieme sa postarať jedna o druhú. 

Svitlo ráno a naša opatrovateľka Milka sa ponáhľala do školy, aby sme nezmeškali  

telocvik. Keď utekala, stratila moju sestričku. Zľakla som sa, či zvládne cestu do školy sama, 

no po dvoch sekundách som sa aj potešila, že budem tráviť jeden deň bez nej. Ale úsmev mi 

dlho nezostal na tvári, pretože Milka ma nechala sedieť v šatni, že pôjde do školy len 

v ponožkách, nemôže mať predsa iba jednu tenisku. Namiesto zábavy som bola smutná 

a osamotená, bez mojej pravej Nike 37. Nevedela som, ako sa mám hrať. Vždy som sa 

hrávala spolu s ňou a teraz musím byť sama. 

Sestrička sa o pár minút zjavila v šatni a ja som ju radostne objala a pobozkala. Hneď 

sme sa rozbehli k Milke a začali sme veselo utekať po ihrisku. Hrali sme futbal, náš obľúbený 

šport. Natoľko sme si chceli byť blízko, že sa Milka zopárkrát potkla a udrela si koleno, ale 

našťastie ju nebolelo. 

Po tejto príhode som pochopila, že nechcem ani minútku stráviť bez mojej sestričky. 

Niekedy je neznesiteľná, ale predsa len je mojou druhou polovičkou. 
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         Jana Domoniová 

Nový spolubývajúci 

 

Rolety na okne izby mám už dlhší čas zastreté. Nie je to kvôli mojej ostražitosti pred 

slnečným žiarením, ani preto, že nemám rada, keď susedova mačka cez okno hľadí do môjho 

akvária, ale chcem vytvoriť príjemné a predovšetkým prírodné prostredie pre môjho 

spolubývajúceho. Volá sa Anton a je tu nový.  

Musím sa priznať, že som nijakého spolubývajúceho nechcela. Byt je aj tak dosť malý, 

nepriestranný a zavalený kopou oblečenia, tašiek, kníh a časopisov. V sobotu som sa 

rozhodla, že všetko poupratujem, lebo taký neporiadok bol už aj na mňa priveľa. Po celom dni 

namáhavého utierania prachu, ukladania oblečenia či vyhadzovania starých papierov mala 

každá vec v byte svoje miesto. Konečne som si mohla oddýchnuť a vypiť šálku voňavého 

višňového čaju, no práve vtedy som si spomenula na pondelňajšiu kontrolnú úlohu. Asi by 

som sa mala začať učiť... Matematika a jej záhadné problémy. Príklady na precvičovanie som 

mala pekne zapísané na veľkom papieri vsunutom do zošita. Presne si ho viem v hlave 

vybaviť: desať príkladov, polovica z nich boli rovnice a nerovnice, druhá polovica geometria 

a rysovanie. Ale teraz ho niet! Musí byť niekde tu, musí! 

Pustila som sa do hľadania najdôležitejšieho papiera na svete. Matematiku mám 

v pondelok, stredu, vo štvrtok a v piatok, čo znamená, že papier môže byť v zošite 

z ktoréhokoľvek iného predmetu, každý z nich musím teda prečesať. Postupne som zo skrinky 

vyhrabala všetky zošity a knihy, všade navôkol bol opäť neporiadok, ale papier nikde. Vtom 

som zbadala Antona. Hostia ako hostia, objavia sa práve vtedy, keď je najväčší neporiadok, 

prečo nikto neprišiel doobeda, keď bolo všade upratané? Ale Antonovi neporiadok vôbec 

neprekážal. Jeho postoj ma prekvapil, ale aj sa mi zapáčil. Veď byt nemusí byť vždy dokonale 

čistý, ja sa i tak v mojom chaose dobre vyznám. Anton prisvedčil.  

Sedel v kúte a rozprával mi o tom, prečo sa rozhodol presťahovať. Vraj si ho 

v predošlom byte nedokázali oceniť, ale najhoršie prišlo vtedy, keď tam zavítalo jedno 

dievčatko. Keď ho uvidelo, vyskočilo na stôl a začalo pišťať. Anton sa vtedy  trochu urazil 

a nechápal, prečo by sa ho niekto mal báť. Na piskot pribehla jej mama a keď pochopila, čo sa 

deje, pokúsila sa vysvetliť dievčatku, že Anton jej nič neurobí, ale ono si nedalo dohovoriť. 

Anton pochopil, že v tej izbe už nie je žiaduci a nemienil tam zostať ani minútku navyše. 

Nadobudol totiž pocit, že mu hrozí nebezpečenstvo. Zobral si svoje veci a odsťahoval sa. 

Potom sa pár dní potuloval od bytu k bytu, všímal si ich majiteľov, ale nikto sa mu 
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nepozdával. Druhý problém bol v tom, že nemohol nájsť dobrú polohu bytu, takmer v každom 

bol často prievan a on je naň dosť citlivý: rád totiž vysedáva v kútoch.  

Napokon Anton našiel môj byt, ktorý sa mu vraj veľmi pozdáva, pretože má priam 

ideálnu polohu, nie je tu žiadny prievan, ba nežijú v ňom ani chlpatí domáci maznáčikovia, na 

ktorých má alergiu – zvlášť na mačky (rybky v akváriu ešte znesie).  Je tu síce ostré slnko, ale 

to možno ľahko vyriešiť. Ja som si nebola celkom istá, či potrebujem spolubývajúceho. Na to 

sa ma opýtal, prečo sedím v tej kope papierov. Vysvetlila som mu, čo hľadám a Anton akoby 

nejakým zázrakom zazrel pod posteľou papier s príkladmi. Opýtala som sa, ako je on na tom 

s matematikou. Spýtavo sa pozrel na mňa všetkými šiestimi očami, že čo to je vôbec za 

nezmyselnú otázku. Viem si predstaviť, ako si pletie svoju sieť? Či si myslím, že má vždy 

poruke kalkulačku, veď taký obyčajný prístroj by ani nedokázal vypočítať komplikované 

úlohy. Tak som ho požiadala, aby sa pozrel na jeden z príkladov, ktorý sa mi nijako nedarilo 

zvládnuť. Anton písal všetkými ôsmimi nohami a o pár minút bol príklad vypočítaný. Anton 

mi vysvetlil pracovný postup krok za krokom a ja som ten príklad konečne pochopila. Anton 

sa mi pozdával čím ďalej, tým viac – veď kto by nebral spolubývajúceho, ktorý je doslovne 

rodený talent na matematiku.   

Anton mi na rovinu povedal, že nájomné splácať nedokáže, ale že si môžem byť istá, 

že tu žiadna mucha nepreletí, lebo on pletie tie najkvalitnejšie siete. Nebude robiť hluk ani 

vyrušovať, len cez víkend si chce pozrieť nejaký dobrý film. Možno mať spolubývajúceho nie 

je ani taký zlý nápad.  
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Prešiel už mesiac, odkedy sa prisťahoval môj nový pavúčí kamarát. I keď je trochu 

iný, celkom dobre spolu vychádzame a je to naozaj usilovný pavúk, lebo, ako povedal, žiadna 

mucha tu už nepreletí. Áno, musím každému, kto k nám príde, vysvetliť, že Anton tu teraz so 

mnou žije a že z neho netreba mať strach, lebo Anton sa ľahko urazí, keď si všimne, že sa ho 

niekto bojí. Hoci vám na prvý pohľad nemusí byť sympatický, každý, kto Antona dobre 

spozná, si ho zamiluje. 

 

 

Kristína Turčanová 

Ako červená stužka vyčarila úsmev na tvári smutného Jožka 

 

Každý deň nám niekto alebo niečo urobí radosť. Niekedy nám ju urobí nejaká veľká 

vec, inokedy sa tešíme aj z maličkostí.  

V susedovom dome však radosť akoby nepoznali. Je to smutné, lebo sa nepozerá 

ľahko na ľudí, ktorí sa neusmievajú. No nemám pravdu? Ešte smutnejšie je, že v tom dome 

býva aj malý chlapček. Volá sa Jožko. Je to smutný Jožko, lebo ho ešte nikdy nikto nevidel 

usmievať sa. Hovorí sa, že nemá ani jedného kamaráta či kamarátku, dokonca vraj nemá ani 

len psa. Je to zvláštne, no celkom chápem, že sa 

niekto nemôže usmievať, ak nemá kamarátov. 

A tak, nech je, ako má byť, vzala som veci do 

vlastných rúk. Blížili sa Vianoce, obdobie, kedy je 

radosť samozrejmosťou, a tak som si pomyslela, že 

nedovolím ani Jožkovi, aby bol smutný. Vzala som 

z kredenca kúsok novinového papiera a obalila som 

ním teplé rukavice, ktoré uštrikovala stará mama. 

Potom som darček obviazala červenou stužkou 

a nakoniec naň mamička uviazala krásnu veľkú 

mašľu.  

Na Štedrý večer som zaklopala na susedove 

dvere a otvoril mi práve Jožko. Podala som mu 

darček a popriala pekné sviatky. Keby ste len videli 
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ten široký úsmev na jeho tvári! Väčšiu radosť som hádam nikdy nevidela... Odvtedy sme 

s Jožkom najlepší kamaráti a poviem Vám, neustále sa usmieva. Teraz je šťastný. A stačila 

iba maličkosť... 

 

 

 

Marek Šomodi 

Jar 

 

Ulice sú slnečné, 

z komínov už nejde dym, 

február víta marec, 

podáva si ruku s ním. 

 

Obloha je zasa modrá 

oblaky už nie sú tam, 

posledný sneh dávno zmizol,    

privítala zima jar. 

 

V diaľke ulíc možno počuť 

vtáčí spev a detský zhon, 

roľníci už uháňajú 

na traktoroch chotárom. 
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             Martina Bartošová 

Mišo – príšera 

„Prišiel Mišo do školy!“                                

šepkajú si všetky deti. 

To je bieda! Čo tu chce? 

Čo porobí? Kto ho vie! 

Radšej nech hneď odíde, 

lebo bude veeeru zle! 

 

„Mišo vchádza do triedy!“ 

kričí malá Evka. 

Anička sa rozplače, 

Denis slinky preglgne. 

Čo porobí? Kto to vie! 

Že je dobre? Vôbec nie! 

Zachráňte sa, kto môže! 

 

„Mišo letí k Maťovi!“ 

vrieska tučná Betka.         

Bitka, bitka, bude bitka! 

Kde ste pani učiteľka? 

Treba chrániť nášho Maťka! 

Že ho zraní? Určite! 

Nie je dobre, vôbec nie! 

 

„Mišo Maťa nebije!“ 

čudujú sa deti. 

Je to možné? Čo mu je? 

Či je chorý? Kto ho vie! 

Na Maťa sa usmeje. 

Brat si brata nebije. 

Veru, veru, nikdy nie! 
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Milina Čiliaková 

Starkého vnučka 

 

K starým rodičom som chodievala veľmi rada. Nie preto, že by nejako vynikali nad 

všetkými starými rodičmi na planéte, skôr som sa na nich tešila, lebo sme tvorili tím a všetko 

sme robili spolu.  

Starký a starká pracovali na poli a doma mali svoju malú zoologickú domácu záhradu. 

Brechaním všetkých vítal Dunčo, ktorý mal na dvore dve kamarátky. Aj keď to boli mačky, 

predsa sa všetci priatelili – najmä v noci, keď svojimi telami tvorili teplú perinu. Garáž mali 

na starosti kuriatka, ktoré v klietkach svojimi hlasmi komponovali vždy nové melódie. 

Najvyššie tóny dosiahli vtedy, keď vedľa nich niekto prešiel – najmä ja, keď som ich zo 

srandy strašila. Vtedy vedeli skákať po 

klietkach ako kengury. Kuriatka, keď 

boli maličké, bývali v škatuli pod 

žiarovkou, aby im bolo teplučko. 

V klietkach iba dorastali a keď boli 

silné, starká ich pustila do druhého 

dvora, kde mali svoju slobodu – hoci 

len dovtedy, kým ich nezbadal veľký 

kohút. Veď toho sa nebáli iba sliepky, 

ale aj ja. Cesta cez druhý dvor viedla do 

humna. Pre mňa to znamená iba jedno – 

vziať metlu do rúk, pomodliť sa a iba 

dúfať, že nebudem dnešnou obeťou 

veľkého kohúta. Veď ten ma naháňal, aj 

keď bol už bez hlavy – a to myslím fakt 

vážne! Starká sa jedného dňa rozhodla, 

že neposlušného kohúta zareže. Tak mu 

odrezala hlavu, položila ho do hrnca 

a kým sa načiahla po horúcu vodu, kohút vyletel z hrnca a hopsa za mnou. Ešte mám z toho 

zimomriavky, aj keď je už dávno po ňom.  

Starý otec najradšej sedával na verande. Pozeral, ako prší a premýšľal o svojej vášni – 

o poli. Pole pre neho znamenalo život, vedel tam tráviť celé dni. To, že som bola dievča, 



21 

 

starkému vôbec neprekážalo. Bola som jeho vnučkou a o prácach na poli mi nielen rozprával, 

ale ma aj všeličo naučil. Tak to bolo aj vtedy, keď sa rozhodol zveriť mi dôležitú úlohu: 

,,Dnes budeš šoférovať traktor!“ Starkého rozkaz bol jasný: „Pomaličky a jemnučko nohou 

popustíš spojku, traktor sa pohne z miesta a ty sa iba držíš čiary! Ja budem nakladať slamu na 

prikolicu.“ Znelo to tak jednoducho... Som predsa jeho vnučkou, mám jeho krv, to iste 

zvládnem! Ako rýchlo mal ten traktor ísť? Dodnes to neviem – avšak vtedy som to prehnala. 

Keď som pustila spojku (asi nie ani pomaly, ani jemne), traktor rýchlo naštartoval a...  

Spomínam si už iba na to, že starký musel mať dobrú kondičku, keď sa mu podarilo 

dobehnúť ma a zastaviť traktor tesne pred priekopou. Vtedy som si uvedomila, čo sa mohlo 

stať, aj že nabudúce musím počúvať pozornejšie a spojku pustiť jemnejšie. Neviem síce jazdiť 

na traktore ako môj starý otec, ale jedno viem – navždy budem jeho vnučkou. 

 

 

 

Miriam Matićová 

Žabka 

 

 Volám sa Miriam, ale všetci ma volajú žabka. Prečo? Vysvetlím vám, ako som dostala 

túto prezývku. 

Bol nádherný jarný deň. Ako každé ráno, aj tento deň nás zobudil mamin jemný dotyk 

a príjemný hlas: „Deti, raňajky sú na stole. Miriam, zobúdzaj Maju, deň je krásny a ako 

stvorený na hranie. Susedov Vlado už behá po ulici a volá celú ulicu hrať sa.“ 

Bývali sme na Pavla Ďugu, ulici na konci Petrovca. Keďže tu bola slabá premávka, 

mohli sme sa vybíjanú hrať rovno na ceste. Za domami sa nachádzali záhrady plné jahôd 

a malín, často sme sa nimi kŕmili. Zaslúžili sme si tieto dobroty, lebo sme veru museli aj 

pomáhať. Za záhradami bol slávny petrovský kanál. Páni, tam len bola zábava! Chytanie rýb, 

kŕmenie labutí, šplhanie po stromoch, smiech, radostné výkriky, plač i nárek. Vždy si niekto 

niečo spravil, či už keď spadol zo stromu, utekal pri rátaní do desať, alebo keď sa pichol na 

tŕňoch kvetov. Trochu sme si pofňukali a po piatich minútach sme už vyskakovali, akoby sa 

nič nestalo. 

Po raňajkách sme sa so sestrou ako vždy ponáhľali von, hrať sa s ostatnými deťmi 

z našej ulice. Bola dlhá, s mnohými novými domami. Bolo nás asi desať, chlapcov a dievčat 

rôzneho veku; trávili sme spolu celé dni, mesiace až roky. Hrali sme sa loptou, na 
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schovávačky a vymýšľali sme mnohé iné zábavy. Práve včera sme objavili ďalšie miesto na 

hranie, fíha, to nikto neuhádne, kde sa nachádza náš nový čarodejný terén. Ponigerovci začali 

stavať dom, akurát dva domy od nášho. Najprv tam mali iba záhradu, nič  zaujímavé pre nás, 

ale keď tam uskladnili  baly sena, začala sa zábava. Chodievali sme tam stále častejšie, 

hrávali sa na zámky a kráľovstvá, až napokon začali stavať dom. 

Najradšej sme sa hrali v domoch, ktoré sa práve budovali. V ten deň sme sa rozhodli, 

že budeme chytať žaby. Ponigerov dom ešte nemal strechu, preto mal pivnicu plnú dažďovej 

vody a žiab, bol na ich chytanie najvhodnejší. Chlapci najprv priniesli vedrá, aby sme mali 

kde klásť ulovené žaby a potom sme hľadali haluze, povrazy, sieťky, nádoby, čokoľvek na 

chytanie žiab. Tak sa to všetko začalo, tie ropuchy nemali žiadnu šancu. Počet obyvateľov 

vedra sa rýchlo zvyšoval, skokany, ropuchy, ba aj rosničky si tam poskakovali v čoraz 

väčšom počte. 

 V celom tom zmätku, smiechu a chichote, práve, keď som poskakovala, pošmykla sa 

mi noha a padla som dolu chrbtom do tej chladnej, zelenej vody. ČĽUP. Kde som? Otvorila 

som oči a uvidela množstvo žiab plávajúcich okolo mňa, niektoré sa zľakli a pokúšali sa 

utiecť, iné si zasa začali na mňa sadať. 

Pozrela som hore na vydesené tváre 

kamarátov, no keď títo videli, že som 

v poriadku, začali sa smiať spolu so mnou. 

Milo a Vlado sa rehotali, Iva plakala, že 

ma žaby zjedia, Dária, Džesika a Maja sa 

ma trasľavými hlasmi pýtali: „Čo to bolo? 

Čo sa stalo? Je ti dobre? Žiješ vôbec?“ 

Doslovne ma odtiaľ vytiahli, nuž, 

čo teraz? Bála som sa ísť domov mokrá 

a studená, ešte by som, na tú všetku biedu, 

dostala aj výprask. Učupila som sa, zuby 

mi drkotali, oči slzili. Ísť domov a či nie? 

Dostať bitku alebo budem klamať? 

Rozhodla som sa pre druhú možnosť. 

Nemohla som predsa len tak prísť domov 

mokrá a ufúľaná a riskovať výprask. A 

kdeže ešte vysvetliť, prečo som špinavá 
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a čo sme robili v dome našich susedov, to by som dostala rovnako... Poslala som teda sestru 

domov po uterák. Myslela som, že keď sa usuším a večer sa v poriadku vrátim domov, nikto 

nič nezistí, nebude sa hnevať a hlavne, nebudem mať byť začo potrestaná. Plán bol dokonalý, 

až na jednu maličkosť. Nečakala som, že ma zradí vlastná sestra. Vrátila sa späť s mamou, 

tetkou a starou mamou namiesto toho, aby prišla iba s uterákom. Sedela som tam vyľakaná 

a čakala krik, no i ony sa začali smiať. Uľavilo sa mi. Sestra sa potom zostala hrať s deťmi 

a ja som odišla domov. Tu som sa poriadne vykúpala, vystrašená, že mi povyskakujú žaby aj 

z vlasov...  

Keď som sa ďalšie ráno prišla pozrieť k jame, všetky žaby začali škrekotať: Kre, kre, 

kre... Takto vítali svoju sestru žabku, žaburku, žabinu, žaburinu. Odvtedy som najväčšia žabia  

kamarátka. Veríte? 

 

 

Nina Chalupová 

Ach, ten Mišo... 

 

Prvý deň na gymnáziu. Chce sa mi plakať. Som trkvas, hlupaňa, hnusná. Bože, prečo 

musím žiť? Aby som skončila gymnázium a čo potom? Rovno do hrobu. Vidno, v akom 

štádiu depresie som bola, keď malo začať moje fantastické vzdelávanie na ešte 

fantastickejšom gymnáziu.  

Ale to nie je v žiadnom prípade koniec. Mara by nebola Mara, keď by nespadla hneď 

prvý deň na poschodí, a to rovno celou svojou ťarchou. Parádička. Na posmech aj debilom aj 

nedebilom. Márne bolo o nich rozmýšľať, že sú somári, ovce, kravy a že sa aj im niekedy 

stane niečo podobné. Lebo 

v tom okamihu som bola 

centrom pozornosti všetkých 

iba ja. A čo je najhoršie, smial 

sa mi ten basketbalista Mišo. 

Aj keď ho všetky dievčatá 

považujú za krásavca, ja si to 

nemyslím. Hnedé vlasy a oči 

na chlapcovi? Ďakujem pekne. 
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Predsa len, to nie. Kto si však váži mienku prváčky Mary Zubcovej? No kto? Jednoducho, 

nikto. Ale keď si tak spočítam dva a dva, fakt som čierna, divná, depresívna, no nie zlá.  

A tak o týždeň neskôr, keď Mišo spadol na štadiόne podobne ako ja, nedokázala som 

sa mu posmievať. Naopak, podala som mu s dobrým úmyslom ruku. Hľadel na mňa splašene, 

ale nakoniec sa usmial. Všetci sa len dívali a ja som bola niekde v hĺbke duše šťastná. Ozaj, 

prečo? 

 

 

Višnja Jankovićová 

Rozprávka o psíkovi Honzíkovi 

 

Psík Honzík bol menší od svojich bračekov a sestričiek. Všetci okrem neho mohli 

vidieť von zo škatule, stačilo im, aby si stali na zadné labky. Honzík mohol len počúvať, čo 

mu bračekovia a sestričky rozprávajú. Nemohol sa dočkať, aby aj on videl svet mimo škatule. 

Keď nejaký psíček vykukol von, niekto si ho zobral a odniesol do teplého domu. Honzík 

nemohol dosiahnúť hranu škatule a zostal sám. Jedného dňa počul detský hlások: „Mama, aj 

ja chcem vidieť psíka!“ Mama 

zdvihla malého Miška nad škatuľu 

a on si okamžite obľúbil Honzíka. 

Miško a Honzík sa stali najlepšími 

kamarátmi. Hrali sa spolu, jedávali 

spolu a keď ich premohla únava, 

spolu aj zaspali. Honzík žuval 

topánku a Miško si cmúľal palec. 

Hrali sa v záhrade a obliekali sa ako 

rytieri. Miško mal drevený meč 

a Honzík papierové brnenie alebo 

sedlo.  

Dvaja malí kamaráti rástli 

spolu a mali veselé detstvo.  

 

* 
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Raz mama priniesla mačiatko Mášu. Máša nechcela nosiť brnenie ani sedlo. Stále im 

kradla guľky a kazila každú hru. Miško a Honzík si urobili zámok z bielizne, aby sa pred 

Mášou schovali. Práve ho dostavali, keď ich mama zavolala na večeru. Psík Honzík bol 

hladný a Miško by rád pil teplé mlieko. Chceli sa znovu schovať pred protivnou Mášou, ale 

zámok bol preč. Honzík si ľahol ako obyčajne k Miškovi. Potom prišla aj Máša, zamňaukala, 

Honzík zahavkal a povedal jej, aby im už nezavadzala. Ale Máša zopakovala svoje mňau 

a ľahla si k nim. Miškovi a Honzíkovi sa veľmi chcelo spať, tak ju k nim pustili. Všetci traja 

sýti zaspali a odvtedy sa každý deň hrali spolu a boli najlepší kamaráti.   

Všetko sa dobre skončilo aj kvôli Mášinmu vytrvalému mňau. 

 

 

 

Vladimír Valihora 

Drak je na streche! 

 

Milko Pravda klamal každý deň. Raz rodičom prisľúbil, že klamať bude iba 

v pondelok, stredu a piatok. Nuž, keď to sľúbil, bola streda, a preto už vo štvrtok kamarátom 

rozprával, že v dedovej pivnici karate údermi skrotil obrovského zubatého medveďa 

z Galapág. Kamaráti sa mu samozrejme smiali a nadávali: „Luhár Milo, znovu klame!“ 

Milko im na to odvetil: „Ak neveríte, poďte so mnou a ukážem vám ho. V mojej 

pivnici je ten medveď ešte stále, no už je skrotený.“ Kamaráti pristali, pretože v tom videli 

príležitosť na ďalšie zosmiešňovanie  Milka.  Keď vošli do pivnice  a našli tam iba starý 

kabát, smiech sa tak silne ozýval pivnicou, až sa povala triasla: „To je ten medveď? Už si 

stačil z neho urobiť taký pekný kabát?“ Milko zdvihol špinavú dámsku bundu a cez slzy 

povedal: „Už si zmizol, ale prečo si si vyzliekol kabátik? Iste ti bude večer chladno...“ Nato sa 

družina tak rozrehotala, až im všetkým slzy tiekli.   

V pondelok Milko zadychčaný dobehol ku kamarátom a povedal im: „Poďte sa 

pozrieť ku mne, aký fantastický ohňový meč mám. Priniesol mi ho ocko až z najviac 

rozhoreného vulkánu na Galapágoch. Pomocou takého meča dokážem zdolať každého draka, 

bez ohľadu na jeho veľkosť a hrozivosť.“ Tentoraz ho kamaráti nevysmiali.  Kruto ho zavrhli: 

„Už si to s klamstvami prehnal, Milko, choď na opačnú stranu, tam sú maličké  deti. Bav sa 

radšej s  nimi!“ 
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Keď sa v ten osudový utorok Milko prestrašený pokúšal upozorniť kamarátov na 

príchod veľkého nebezpečného draka, ktorý sa čoskoro vrhne na školu, zase mu neverili. A  

potom sa to stalo... Potom sa 

stalo... nuž, viete, čo sa stalo? 

Prišiel drak a zhltol všetky deti.  

V škole zostali iba dospelí. Ak 

mi neveríte, nazrite do dvora. 

Uvidíte bruchatého draka, ako 

sa prevaľuje z boka na bok. Ak 

vaše oči nedokážu zniesť takú 

scénu, opýtajte sa na všetko 

autora týchto riadkov. Rád vám 

ju opíše. 

 

Srdečne Vás zdraví 

Milko Pravda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želmíra Koláriková 

Žabkin prvý sneh 

 

Keď príde zima a mrazy, všetky žaby odchádzajú do svojho úkrytu, kde spia až do 

jari. Iba jedna žabka bola neposlušná a zvedavá, chcela vidieť, čo je to zima, a tak zostala na 

lekne. Bolo jej tam chladno, už si aj hovorila: ,,Bože, prečo som neposlúchala svoje sestričky? 

Mala som ísť do teplého spať.“  
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Jedného rána žabka Škrenka otvorila oči, ale niečo sa jej zdalo čudné: ráno nebolo ako 

každé iné. Všetko vôkol nej bolo biele a ona nevedela, čo sa stalo. Nikdy také niečo nevidela. 

Zrazu jej čosi studené spadlo na nos, malo to zvláštny tvar a hneď sa to aj roztopilo. Žabka 

bola príjemne prekvapená touto novotou. Začala skákať po leknách a keď videla za sebou 

stopy, zľakla sa, že ju niekto naháňa. Nevedela, že sú to jej stopy.  

Keď o chvíľu neskôr sedela na lekne, prišiel k nej zajko Samko. Vyľakaná žabka sa ho 

spýtala: „Ahoj, zajko Samko, nevedel by si mi povedať, čo sa stalo, prečo je vôkol mňa 

všetko biele?“ 

Zajko sa zasmial a odpovedal jej:  ,,Ahoj Škrenka, to je sneh. Nikdy si ho nevidela?“ 

   ,,Nie, zajko. Vidím ho prvýkrát. Čo sa s ním robí?“ 

,,No, poď ku mne, sadneme si, uvarím čajík z liečivých rastlín  a všetko ti vysvetlím.“ 

 Tak sa aj stalo. Šli spolu do zajkovho domčeka, ktorý bol pekne poupratovaný, v izbe 

bola veľká, ozdobená jedlička: boli 

na nej farebné gule a všelijaké iné 

okrasy. Škrenka nikdy také niečo 

nevidela. Zajko jej povedal, že keď 

príde zima, vždy napadá mnoho 

snehu. Všetko je biele a všetci sa 

z toho tešia. Vysvetlil jej, že sa blížia 

Vianoce a keď napadá sneh, krajina 

vyzerá nádherne. Môžeme sa na ňom 

sánkovať, lyžovať, guľovať alebo 

z neho urobiť snehuliaka. Žabka 

tomu nemohla uveriť a nemohla sa 

dočkať, aby si aj ona všetko 

vyskúšala. Šla si domov obliecť 

teplý odev, na hlavu si dala červenú 

čapicu a zajko jej požičal červené rukavičky.  

Zajko a žabka sa rozhodli, že najprv vyskúšajú sánkovanie. Samko pripravil vrece, 

odišli na vŕšok a keď boli pripravení, Samko zakričal: ,,Pozor! Ideme!“ Ako tak leteli dolu 

brehom, vrece sa im prevrátilo a Škrenka odletela na jeden koniec, Samko na druhý. Začali sa 

smiať, lebo boli po uši v snehu, bolo im vidno iba oči. Škrenke sa to veľmi zapáčilo. 

Sánkovali sa až do večera, pokiaľ nebol čas ísť domov spať. Samko pre svoju kamarátku 

prichystal postieľku vo svojom teplučkom domčeku. Prikryla sa  páperovou perinou 
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a v teplučkej postieľke sa jej spalo veľmi dobre. Keď videla, že je už deň, hneď bežala za 

zajkom. Priniesla mrkvu na snehuliakov nos, zajko zase doniesol z domčeka hrniec, ktorý 

chceli dať snehuliakovi namiesto klobúka. Najprv sa im nedarilo, ale potom spravili jednu 

guľu. 

Zrazu sa pri nich zjavila líška Fiona a vysmievala sa im, akého to snehuliaka postavili, 

prečo sa tak veselo bavia a čo im je také smiešne. Nedbali na jej reči a zavolali ju, nech sa 

s nimi hrá. Líška ich vysmiala a odišla. Skryla sa za strom a pozorovala ich, ako sa zabávajú. 

Keď videla, ako sa pekne hrajú a ona je sama, rozhodla sa, že pôjde za nimi a ospravedlní sa 

im. A tak  napokon všetci spolu postavili snehuliaka, guľovali sa a sánkovali.  

Keď mali zvieratká červené líčka a ľadové nôžky, odišli do svojich príbytkov a tešili 

sa na nasledujúci deň, keď sa všetci traja budú korčuľovať na zamrznutom potôčku. Boli 

šťastní, že si získali nových kamarátov a líška sľúbila, že sa už nikdy viac nebude zle správať 

voči iným, lebo ani ona sa nikdy tak dobre nebavila.  
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