
 

 

 

alebo iné príbehy so šťastným koncom 

Gymnázium Opatovská cesta 7 v Košiciach 

1.OA 

 



Krajina kúziel 

(Oliver Grega) 

  

    ,,Ach, letné prázdniny," vzdychol som si posledný deň v škole. Mimochodom, volám sa 

Oliver a už sa neviem dočkať letných prázdnin. Doma si balím veci už celý týždeň, chýba už 

len zopár drobností. ,,Nezabudni si zobrať gumáky a baterku," pripomenul mi večer dedo, keď 

sme spolu telefonovali. ,,Určite spolu pôjdeme aj na posed pozorovať zvieratá." Hneď ako 

som dostal vysvedčenie ma rodičia odviezli na dedinu k starým rodičom. Tak ako som 

predpokladal, dni u starých rodičov boli plné zážitkov. S dedom som chodil pozorovať lesnú 

zver, zbierali sme  huby a starej mame som pomáhal piecť najlepšie buchty na svete.        

      Jedno ráno ma dedo poprosil, aby som išiel nakosiť ďatelinu pre zajace. Zašiel som až za 

plot dedovej záhrady a ako som tak kosil, zrazu som zbadal v zemi zhrdzavené staré malé 

dvierka. ,,Fíha, čo to môže byť?" povedal som si sám pre seba. ,,Také niečo som ešte 

nevidel."  Potiahol som kľučku a dvere sa so škripotom otvorili. Predo mnou bola dlhá 

chodba, na konci ktorej som zazrel lúku. Bol som zvedavý, a tak som sa k tej lúke rozbehol. 

Zrazu sa dvere s buchotom zavreli. Vrátil som sa k nim a zistil som, že sa nedajú otvoriť. 

,,Musím nájsť nejakú pomoc!" pomyslel som si. Rozbehol som sa k lúke, kde okrem kvetov a 

trávy nebol nik. Sadol som si a hlasno som zavzdychal: ,,Kto mi teraz pomôže? Aj vo dne, aj 

noci, je tu niekto na pomoci?" Zrazu sa predo mnou otvoril vlčí mak a z neho vyskočila 

malilinká starenka odetá v zlatom šate. ,,Kto ma volá?" spýtala sa tenučkým hláskom, ktorý sa 

podobal zvončekom.  ,,Kto si?" opýtal som sa. ,,Som čarodejnica Zlatica a ty si ma privolal. 

Čo odo mňa chceš?" ,,Prosím, pomôž mi," zaprosíkal som a rýchlo som jej povedal, čo sa mi 

prihodilo. ,,Veľmi rada by som ti pomohla," vzdychla si Zlatica, ,,ale kľúč od dverí mi pred 

dvesto rokmi ukradol mužíček zo smrekového lesa. Ani moje čary mi nepomohli získať kľúč 

späť. Neverím, že sa to podarí tebe, ale keď chceš, poviem ti, ako sa k nemu dostaneš."  

Zlatica mi opísala cestu cez borovicový les a dračiu horu, na vrchole ktorej je malý smrekový 

lesík. V kmeni starého smreka žije malý mužíček menom Hundro. Okolo smreka treba trikrát 

obehnúť a pritom vykrikovať jeho meno. ,,Ale dávaj si pozor!" zdvihla prst Zlatica, ,,Hundro 

je veľmi prefíkaný." Poďakoval som sa jej, zakýval som na rozlúčku a vydal som sa na dlhú 

cestu za mužíčkom. Predo mnou sa zrazu objavila široká rieka a na nej drevený most. Keď 

som prešiel cez most, ocitol som sa v borovicovom lese. Bol som už trochu unavený a začalo 

sa aj stmievať, a tak som si sadol na najbližší pník. Zrazu som začul kričanie o pomoc. Ten 

krik vydávalo malé vtáčatko neďaleko mňa. ,,Čo sa ti stalo?" spýtal som sa. ,,Vypadlo som z 



hniezda," zaštebotalo vtáča. ,,Neviem ešte lietať, ale ak mi pomôžeš dostať sa späť do 

hniezda, moji rodičia sa ti dobre odvďačia." Pozrel som sa na vrchol stromu  a tam som 

zbadal malé hniezdo. Vyšplhal som sa hore a vtáčatko som do hniezda vrátil. Práve vtedy do 

hniezda prileteli jeho rodičia, ktorí ho zúfalo hľadali. ,,Máš dobré srdce, chlapče," povedal 

otec vtáčaťa. ,,Ak náhodou budeš potrebovať pomoc, stačí ak pošúchaš toto pierko," a do rúk 

mi vložil malé modré pierko. Poďakoval som sa, pierko som vložil do svojho vrecka a pomaly 

som zliezol zo stromu.  

Bola už hlboká noc, keď som došiel ku dračej hore. Zrazu som zbadal malé svetielko. 

Rozbehol som sa k nemu. Svetielko vychádzalo z malej jaskyne, do ktorej som vstúpil. No 

cúvol som, keď som zbadal draka. ,,Nemusíš sa ma báť, ja ti neublížim," povedal drak. ,,Som 

unavený a nešťastný. Veľmi sa bojím tmy a doteraz som spal iba vďaka kameňu svetla. Ten 

mi však spadol do úzkej štrbiny a ja sa k nemu neviem dostať." Pozrel som sa do úzkej štrbiny 

a naozaj som tam uvidel jasne žiariaci kameň. ,,Ale veď ja ti ho viem vybrať!" zvolal som. 

Šikovne som do štrbiny strčil ruku a kameň som vytiahol. Drak bol celý šťastný, že má späť 

svoj zázračný kameň. Prichýlil ma na noc a povedal mi, že ak budem niekedy potrebovať jeho 

pomoc, stačí ak si na neho pomyslím. Hneď ráno som pokračoval vo svojej ceste. Vyškriabal 

som sa až na vrchol dračej hory, kde som zbadal malý smrekový lesík. Uprostred neho stál 

obrovský strom. Vedel som, že to bude miesto, kde žije mužíček Hundro. Trikrát som obehol 

okolo stromu a pritom som kričal jeho meno. V strome sa zrazu urobila prasklinka, ktorá sa 

zväčšila a z nej vyskočil malý mužíček. Sivá brada mu siahala po pás a oči mu žiarili spod 

drevenej čiapočky ako dve čierne uhlíky. ,,Kto ma ruší tak nevhod? Práve, keď som sa chystal 

obedovať. Kto si?" vykríkol piskľavým hlasom nahnevane mužíček. ,,Prepáč, že ťa ruším. 

Som Oliver a prišiel som ťa poprosiť o kľúč od dverí, ktorými sa dostanem do nášho sveta," 

vysvetlil som Hundrovi. ,,A prečo by som ti ho mal dať? Je môj a nikoho iného," povedal 

nazlostene Hundro a zmizol vo svojom strome. Ja som sa nevzdával a znovu som trikrát 

obehol okolo stromu a kričal jeho meno. Hundro znovu vyliezol a znovu zaliezol. Opakovalo 

sa to ešte päťkrát a na šiestykrát Hundro povedal: ,,Tak dobre teda, vidím, že mi nedáš pokoj, 

kým ten kľúč nedostaneš. Ale musíš si ho zaslúžiť. Dám ti dve úlohy a jednu hádanku. Túžim 

po veľkej zlatej šiške, ktorá rastie na vrchole tohto stromu," a ukázal na špic svojho stromu. 

Strom bol taký veľký, že ani ja som nevidel na jeho vrchol. Navyše mal konáre tak husto 

zarastené, že sa po nich nedalo šplhať. Sadol som si pod strom a premýšľal som. Zrazu ma 

niečo pošteklilo. Bolo to pierko, čo mi dal otec vtáčatka. Usmial som sa a pošúchal som ho.  

Vtom priletel môj vtáčí priateľ a keď som povedal, čo chce mužíček, vtáčik s ľahkosťou 

vyletel. O chvíľu sa vrátil a v zobáčiku držal zlatú šišku.    



       

   Poďakoval som sa a privolal som mužíčka Hundra. ,,Dobre, dobre!" zahundral Hundro. 

,,Prvú úlohu si splnil, ale druhá bude oveľa ťažšia. Neďaleko tohto lesa je veľké jazero. 

Uprostred je malý ostrov, na ktorom rastie huba nesmrteľnosti. Dlho po nej túžim. Ak mi ju 

donesieš, splníš tým druhú úlohu. ,,Donesiem, donesiem!" zakričal som a rozbehol som sa k 

jazeru. No mužíček za mnou ešte zakričal: ,,Aj sám by som si po ňu išiel, ale jazerom sa 

preplávať nedá." Keď som prišiel k jazeru, namiesto vody som uvidel žeravú lávu. Mužíček 

mal pravdu. Každý, kto vkročí do jazera, zhorí. Vtedy som si pomyslel na draka. On by mi 

mohol pomôcť. A drak ako na zavolanie ihneď priletel. ,,Rád ti pomôžem, Oliver, poznám ten 

ostrov a hubu ti z neho prinesiem," povedal drak a vzlietol nad horúcu lávu. O chvíľu priletel 

naspäť a podal mi malú farebnú hubu. Poďakoval som a rozbehol som sa za mužíčkom. 

Hundrovi sa rozžiarili oči, keď som mu podával farebnú hubu. Prefíkaným hlasom však 

povedal: ,,Vidím, že si naozaj šikovný chlapec, no teraz musíš uhádnuť túto hádanku: 

 

Rastie jeden strom, 

listy zelené, drevo hnedé, 

v lese je to malý bod, akej farby má plod?" 

 

Zamyslel som sa nad hádankou. ,,Veď každý strom má drevo hnedé, listy zelené," 

prebehlo mi mysľou. ,,Záleží predsa na strome, akej farby bude mať plod," povedal som 

neisto Hundrovi. ,,Máš pravdu!" nahnevane zafučal mužíček a zmizol v strome. Po chvíľke zo 

stromu vypadol starý zhrdzavený kľúč. Chytil som kľúč do ruky a rozbehol som sa naspäť na 

zelenú lúku. Keď som bol pri železných dverách, spomenul som si, že ten kľúč patrí 

čarodejnici Zlatici. Kľakol som si pred vlčí mak a zašepkal som: ,,Aj vo dne, aj v noci, je tu 

niekto na pomoci?" Vlčí mak sa otvoril a vyšla Zlatica. ,,Oliver!" radostne zvolala. ,,Ty si 

získal naspäť môj kľúč?! Bála som sa o teba!" Zlatici som vyrozprával, ako som splnil všetky 

mužíčkove úlohy a získal som kľúč. ,,Je čas sa rozlúčiť," povedal som. ,, Moji starí rodičia ma 

už určite hľadajú." ,,Neboj sa," odpovedala Zlatica. ,,Veď to, čo je u vás sekunda, to je u nás 

hodina." 

        Keď som sa vrátil do dedovej záhrady, akurát ma stará mama volala na raňajky. 

Rozpovedal som jej svoj príbeh, pozorne ma počúvala a usmievala sa. ,,Mal si šťastie, Oliver, 



že si objavil tieto dvere. Nie každému sa podarí ich nájsť. Povráva sa, že svet za nimi je plný 

kúziel." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zvieratká z puzzle 

(Petra Jančijová) 

 

     Kde bolo...... tam bolo..... žil raz jeden pán menom Peter. Bol nižšej postavy, mal okolo 60 

rokov a chodil do práce. Mal tri deti Evu, Katku a syna Adama. Dokonca mal aj hobby, to je 

ak ste v niečom dobrý a baví Vás to. A jeho hobby bolo skladanie puzzle.                                                

     Každý deň, keď prišiel domov,  začal skladať. Jeho dcéra Eva mu každý mesiac priniesla 

puzzle, aby mohol aj na staré kolená rozširovať svoje záľuby. ,,Nech sa páči, doniesla som ti 

nové puzzle !?!?“ povedala Evka.  ,, Ďakujem , no také som ešte neskladal!  Je nezvyčajné, 

zaujímavé a pekné. Uvidíme, čo z toho vyjde.“ ,,Tak ja idem, maj sa dobre.  Približne 

o mesiac prídem. Ahoj!“ Keď dcéra odišla, dal si niečo dobré pod zub a šiel skladať puzzle.  

,,No, poďme na to,“  v duchu si pomyslel.  Bol veľmi vášnivým „skladateľom“.  Jeho dcéry 

boli veľmi šťastné, že otec si našiel na jeseň svojho života takú peknú záľubu. Ostávala za 

ním pekná spomienka a preňho to bola pekná rozcvička na myseľ. A keď mu zomrela 

manželka, bola to jediná jeho radosť na prežitie dlhých zimných večerov. Všetky poskladané 

si zapisoval, značil dátum a pre koho sú. 

     Asi po mesiaci, keď mala prísť dcéra, neprišla. Nie, nebojte sa, nič sa jej nestalo. Jej 

dcérka Zuzka mala 7 rokov. Rozhodol sa, že si trocha odpočinie  od skladania. Ten obrázok 

mal stále pred očami, chcel ho dokončiť čím skôr a darovať vnučke ako darček. No zrazu 

začul nezvyčajné šušťanie. Rýchlo vstal a šiel sa pozrieť, čo to je. Prišiel do izby a v strede 

izby stálo asi desať zvierat z toho obrázku. Na chvíľu sa zľakol, veď kto nie predsa. Čo 

nevidieť, izba bola plná zvierat . ,,Čo? To sa mi asi sníva, rýchlo sa musím zobudiť, ináč ma 

zjedia,“ povedal sklamane, vydesene a zúfalo. Najrýchlejšie ako vedel si šiel ľahnúť, aby sa 

čím skôr zobudil zo sna. ,,Zobuď sa, zobuď sa,“ hovoril si stále dookola. Po chvíľke sa vrátil 

naspäť do izby, aby sa presvedčil, či tam ešte niečo je. Prišiel tam, zvieratká si spokojne  

podriemkali. Prihovoril sa im: „Čo sa deje, čo to, veď máte byť poskladané v obraze!!?“  

Zrazu sa zvieratká prebrali a postupne sa začali presúvať naspäť do obrazu. Ničomu 

nerozumel. Najmúdrejšie zo zvierat náhle prehovorilo: „Boli sme už rozhodnutí odísť do ríše 

zvierat, ale nechceme Ti prekaziť radosť z darčeka!!“ Na tie radostné pohľady nikdy 

nezabudne, ale uvedomil si, že to nemôže byť skutočné, že určite sa mu to sníva. Vzdychol si: 

,, Dobre, len sa mi to snívalo!“ Mal zmiešané pocity. Chcel ich mať v dome, ale tešil sa aj 

z toho, aká bude vnučka natešená. Veľmi mala rada zvieratká. Chcel sa prebrať z toho sna.  



Ako najrýchlejšie vedel, šiel si ľahnúť. Zrazu niekto zazvonil. Bola to jeho dcéra s jeho 

vnučkou Zuzkou. ,,Prajem ti len všetko najlepšie k tvojim siedmym narodeninám!“ povedal 

dedko a vrúcne vnučku vystískal a pritom jej šepol do uška, že má pre ňu tajomstvo. Iba 

vnučka vedela, o čom dedko rozprával. 

     No a začala sa veľká oslava. Prišli aj ujo, teta Katka. Všetci sa bavili, radovali a mali dobrú 

náladu, dokonca aj zvieratká z puzzle. ZAZVONIL ZVONEC A ROZPRÁVKY JE KONIEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strýko farmár 

(Matúš Krajkovič) 

 

 Môj strýko pochádza z Bytče. Vždy mal rád zvieratká a túžil mať vlastnú farmu. Tak 

raz sa mu jeho sen splnil. Začal pekne pomaly s farmárčením. Najprv zasadil do zeme 

semienka, ktoré sa neskôr premenili na výživu pre zvieratká. Postupne si strýko zadovážil na 

svoju farmu aj kravičky, sliepky, zajace a morky. Veľmi sa tešil, keď sa zvieratkám darilo. 

 Jedného dňa prišli na prázdniny k strýkovi vnúčence. To bolo radosti, keď zbadali 

strýkovu farmu. Najviac sa azda tešil najmladší Miško, ktorý videl zvieratká naživo po 

prvýkrát. Hneď chcel strýkovi so všetkým pomáhať. Spolu pripravovali zvieratkám krmivo 

a starali sa o mláďatká. Miškovi neušlo nič, čo strýko musel každý deň stíhať. Raz keď išli 

spolu navštíviť zvieratká na farmu, zrazu zbadali, že jeden zajačik chýba. „Asi sa niekde 

zatúlal a nevie sa vrátiť späť,“ povedal strýko. Dlho ho nevedeli nájsť. Miškovi už bolo do 

plaču, keď tu zrazu spoza plota ozvalo sa slabé pišťanie. Rozbehli sa za zvukom a v tráve 

zbadali učupeného strateného zajka. Hneď mu dali aj nové meno ,,zajačik-tuláčik“ a Miškove 

slzičky sa zrazu premenili na ozajstnú radosť. Cestou späť domov Miško prezradil strýkovi, 

že keď bude veľký ako on, chcel by byť tiež farmárom. Strýko sa len potmehúdsky usmial 

a povedal: ,,Potom ti zasa budem pomáhať ja, ty môj malý farmárik.“  

          Prázdniny Miškovi ubehli rýchlo a čoskoro musel opäť do školy. No už teraz vie, kde 

strávi budúce prázdniny.   

 

 

 



Čarodejnice 
 

(Soňa Durbáková) 
 
 
 

Jedného dňa sa narodili dvojčatá Andrea a Marcela. Keď sa otec dozvedel, že jeho 

manželka je tehotná opustil ich. Mama ich opustila tiež, lebo sa bála, že ich nebude vedieť 

uživiť. A tak ich dala svojej sestre Tamare. Roky plynuli a Andrea s Marcelou dovŕšili 12 

rokov. Raz im prišiel balíček a v ňom bol list, ktorý im napísala mama. V liste bolo: „ Ahoj, 

som vaša mama. Ste čarodejnice ako ja, je to také malé tajomstvo. Pôjdete na čarodejnícku 

školu. Dávajte na seba pozor. Potom sa niekedy stretneme a ja Vám vysvetlím, prečo som 

Vás opustila,“ s pozdravom, mama. Dvojčatá list prečítali a neverili vlastným očiam. 

Spomenuli si na zážitok v zoo. Boli vo výbehu plazov, pavúkov a hadov. Andrea sa 

veľmi nahnevala na Marcelu, lebo si obliekla tričko, na ktoré si šetrila rok. Andrea začala 

šermovať rukami a sklá záhadne zmizli. Mali z toho veľký problém, lebo hady a pavúky liezli 

po ľuďoch a museli ich odchytiť. Prišiel k nim veľký pavúk a poďakoval sa im. O 3 týždne 

prišiel k nim muž, mal dlhú bradu a smiešne šaty a bol veľmi vysoký. Keď vchádzal, potkol 

sa o Erikovu hračku. Erik je bratranec dvojčiat. Pán našťastie nespadol, sadol si do obývačky 

a začal sa rozprávať s tetou Tamarou. Po hodine prišiel k Andrei a Marcele, podal im list a 

bez slova odišiel. Dvojčatá list otvorili a zistili, že naozaj sú čarodejnice. 

Muž odišiel z domu. Dvojčatá sa podľa listu zbalili, rozlúčili s tetou a bratrancom a išli na 

staré ihrisko. Mali tam trikrát poklepať po zemi a povedať: čarovný je začarovaný. Hneď ako 

to povedali, prepadli sa pod zem. Keď dopadli na rovný povrch, uvideli mestečko, ale trochu 

čudné. Namiesto normálnych kvetov v kvetinárstve boli čudné hovoriace rastliny, ktoré kŕmili 

mäsom. Alebo kvety, ktoré vyzerali ako normálne ruže, ale keď sa ich niekto dotkne, zmení sa 

na škaredú žabu. V meste bol aj veľký obchod s čarovnými vecami aj so zvieratami, napríklad 

fretky, čierne mačky, havrany a pavúky. A samozrejme, metly a klobúky. Andrea s Marcelou 

si kúpili potrebné veci do školy aj zvieratá. Andrea fretku a Marcela havrana. Prišli na 

námestie plné portálov do rôznych miest - Čarodejnícky úrad práce, škola, cestovná 

kancelária a veľa iných. Dvojčatá vstúpili do portálu školy. 

Privítal ich ten istý muž, ktorý prišiel do ich domu. Bol to riaditeľ Drahoslav Dobrotér. 

Škola vyzerala strašidelne. Nedá sa presne popísať aká bola, každú hodinu totiž menila tvar. 

Kufre sa dávali k stene školy. Bol tu veľký ruch a veľa detí v rôznom veku. Riaditeľ povedal 

úvodnú reč a mohli začať jesť. Dvojčatám sa prihovorilo dievča menom Zora Rodovánová. 

Marcela sa s ňou hneď začala rozprávať. Andrea pozorovala dievča, ktoré sa stále upravovalo 

a maľovalo. Odvrátila sa a spýtala sa Zory, kto je to dievča. Zora sa na ňu začudovane pozrela 



a povedala, že je to Irena Podlazovská, že je namyslená a jej rodina je veľmi bohatá. 

Nakoniec museli ísť do postele, Andrea sa nestihla spýtať viac. Dvojčatá sa na ďalší deň 

tešili. No na konci dňa Marcela so Zorou neboli nadšené, že sa budú celý rok učiť. Učiteľka 

kúziel sa volá Eleonóra Lampovská. Na hodine nepoužívali kúzelné paličky, lebo čarovnú 

moc mali v rukách. Učiteľ čarovných nápojov bol Viktor Čarovný a učiteľ zázračných tvorov 

a rastlín bol Rudolf Krumpeľ. Marcela sa väčšinou rozprávala so Zorou a Andrea sa vždy 

učila. Všetko bolo celý polrok rovnaké. Aj to, že ich Irena provokovala a ohovárala. 

    V druhom polroku išli na túru do čarovného lesa. Dvojčatá a Zora boli pozadu. Nedávali 

pozor, kam majú ísť a nakoniec sa stratili. Prišli k močiaru a uvideli, ako sa tam niečo 

pohybuje. Báli sa, čo to je. Bola to iba močiarna zeleno-fialová veverička. Zora sa zľakla, 

potkla sa o kameň a spadla. Pri tomto si zlomila ruku. Už sa začalo stmievať, a tak našli dieru 

vo veľkom strome. Tam zostali až do rána. Ráno si vyčarovali jedlo a pitie. Vyrazili po úzkej 

cestičke. Ako tak išli ďalej, uvideli postavu. Bola to Irina. Neboli nadšené, že musia ísť spolu, 

lebo aj Irina sa stratila. Andrea sa veľa učila o tomto lese a vedela, že je tu toho veľa, čo im 

môže ublížiť. 

Ako tak išli po lese, cítili, že sú veľmi unavené. Nevedeli, ako sa majú vrátiť a či nebudú 

zo školy vylúčené. Vtom sa pod nimi prepadla zem a jak dvojčatá dopadli, ocitli sa v byte 

svojej mamy a otca vo svojich posteliach, lebo to bol iba sen. 

 

 



Ako som si našiel kamaráta 

(Michaela Borovská) 

 

      Som pes a volám sa Bady. Musím Vám povedať, že dnes je ten najhorší deň z celého 

roka. Silvester! Nenávidím Silvester, všetky tie výbuchy, svetlá, petardy a ohňostroje, 

z ktorých sa ľudia tak tešia. Nechápem, čo sa im na tom páči?! Ale započul som, že v dome sa 

rozprávajú o nejakom odjazde z domu na večer. Dúfam, že pôjdeme niekam do ticha 

a pokoja. 

      Začala sa cesta. Všetci nastúpili do auta a mne otvorili kufor. Vbehol som doňho, ako 

najrýchlejšie som vedel. V kufri so mnou cestovali aj nejaké džúsy, vody a najviac ma na tom 

lákali čerstvé chlebíčky, ktoré však boli zakryté fóliou, ktorú som nevedel strhnúť. Po chvíľke 

jazdy nám do cesty vbehla srnka, a tak môj pán prudko zabrzdil, až so mnou hodilo. Všetci sa 

zľakli a rýchlo vystúpili z auta. Po srnke nebolo ani chýru ani slychu, potom pribehli ku mne 

a skontrolovali ma, či som v poriadku. Ja som však bol úplne v poriadku, ale užíval som si tu 

obrovskú pozornosť. Auto zastalo a konečne sme boli tam, kde sme mali, aj keď cesta sa mi 

zdala večná. 

      Bol to dom s menšou záhradou a nízkym plotom. Z domu vyšli dvaja dospelí a jedno 

menšie dievča, ktoré malo v rukách sivého kocúra. Hneď ako som ho uvidel, mi nebol 

sympatický. Hovoril mi: „Toto je môj dom a moja záhrada, nemáš tu čo robiť!“ No ja som sa 

nedal: „Tak sa o ňu budeš musieť podeliť!“ Takto skončila hádka a ja som spokojne 

pokračoval v ceste do dvora, ako keby sa nič nestalo. Zrazu všetci vošli dovnútra a mne 

zabuchli dvere pred nosom. „Veď to nie je spravodlivé!“ povedal som naštvane. No nejako 

som to musel vydržať. Medzitým som si označil svoje nové územie, vyváľal som sa v tráve 

a zakopal si moje pochúťky. Konečne som si išiel ľahnúť k oknu. Keď tu zrazu sa mi ten 

namyslený kocúr začal vysmievať a škeriť sa spoza okna, že on je v teple, vnútri a ja v zime, 

vonku. Veľmi ma naštval, ale nevšímal som si ho.  

      A je to tu, blíži sa polnoc, pre mňa najhorší čas z celého roka. Začínali strieľať petardy 

a ohňostroje, ja som len vystrašený sedel v kúte dvora. Všimol som si ako kocúr nenápadne 

vychádza z domu. „Čo má ten kocúr za lubom?“ povedal som si. Chcel som ho sledovať, ale 

bál som sa z toho miesta pohnúť, lebo stále vypúšťali tie hlučné ohňostroje. „Prosím, dosť!“ 

hovoril som si v hlave. Dobre, konečne prestali, idem nájsť toho kocúra. Obišiel som si celý 



dom a kocúra nikde. Možno sa skryl pred tým strieľaním, nuž, ktovie. V dome bolo počuť: 

„Frenky, Frenky!“ Myslím, že to bol ten kocúr. Videl som, ako to malé dievča plače, a tak 

som išiel za ňou. Pohladkala ma a do vzduchu si hovorila: „Kde si Frenky? Bojím sa o teba.“ 

Neverím, že to hovorím, ale začínal som sa oňho báť aj ja a nemohol som sa pozerať, ako 

všetci plačú, tak som sa rozhodol, že ho pôjdem hľadať. Keď domáci majitelia vyšli vonku na 

ulicu hľadať Frenkyho, ja som sa nenápadne prešmykol cez bránku.  

      No a začala sa dlhá cesta. Zašiel som za ulicu a všetko sa mi zdalo také tmavé 

a strašidelné. Mal som šťastie, skoro v každej bráne bol pes, a tak som sa pýtal doslova 

každého psa, ktorého som stretol, či náhodou nevidel sivého kocúra. Pri každom psovi som sa 

zdržal dosť dlho, lebo sa ma vypytovali: „Prečo hľadáš mačku? Si pes! Je to náš vrodený 

nepriateľ!“ Niektorí psi zas boli veľmi priateľskí. Žiaden pes mi nepomohol, ale nevzdával 

som to. Išiel som rovno do najtmavšej uličky. Na konci uličky bol starý pes, o ktorom sa 

hovorilo, že má skvelý sluch, čuch, zrak a vie odpovedať na otázky o svete aj histórií. Takže 

som myslel, že mi aspoň on pomôže. Išiel som za ním a prihovoril som sa mu: „Dobrý večer, 

že vraj viete odpovedať na každú otázku, či nie?“ On mi odvetil: „Niekedy to tak bolo, ale už 

dlho nie. No skús mi položiť tvoju otázku.“ Ja som sa spýtal: „Moja otázka je skôr 

o všímavosti. Viete, hľadám sivého kocúra menom Frenky. Stratil sa, keď púšťali ohňostroje. 

Nevideli ste ho náhodou?“ On mi povedal: „Frenkyho poznám, často ma chodí navštevovať, 

ale dnes som ho nevidel.“ Ja na to: „No nič, pôjdem ho hľadať ďalej a ďakujem za všetko.“ 

Išiel som ďalej, keď tu zrazu nejakí pomätenci asi nemali dosť, tak zase začali strieľať 

petardy. K ním sa ešte pridali aj ostatní ľudia. Bežal som netušiac kde, až som sa dostal do 

nejakej tmavej obrovskej budovy. Niečo som zacítil. Zdalo sa mi to povedomé. Ani neviem 

ako, vyšlo mi z papule: „Frenky?“ Z tmavého kúta sa ku mne blížila nejaká mačka. Hneď som 

spoznal, že to bol Frenky. Keby mi niekto povedal, že sa niekedy budem tešiť z príchodu 

mačky, tak neuverím. „Kde si bol? Ako si sa tu dostal? Všetci plačú a boja sa o teba. Celý 

dom je hore nohami!“ vybehol som naňho. On na to: „Chcel som na chvíľu vyjsť na dvor, ale 

začali púšťať ohňostroje, tak som sa bál, že som začal utekať, kde ma nos zaviedol, až som 

došiel tu. Tu som chcel počkať, kým prestanú strieľať, a potom by som sa vrátil, ale 

predbehol si ma.“  Vedel som, o čom hovorí, sám som to zažil na vlastnej koži. „Poďme 

rýchlo domov, všetci sa o nás určite boja a hľadajú nás,“ povedal som mu.  

      Rýchlo sme utekali domov. Čakala nás dlhá cesta. Trochu sme poblúdili, ale vždy sme sa 

vynašli. Boli sme pred domom a cez okno sme nakukli, čo sa tam deje. V dome za nami 

každý smútil. Naraz sme s Frenkym zaškrabali na dvere. Vtom sa  dvere rozleteli a v nich sa 



zjavilo plno hláv. S Frenkym sme sa striedali z objatia do objatia a počuli sme: „Bady, 

Frenky! Bady, Frenky!“ Neskôr si uvedomili, že ja s Frenkym sedíme vedľa seba 

a nenaťahujeme sa. Na konci tohto večera vlastne už aj rána som zistil, že som získal 

kamaráta na celý život 

 

 

.  

 

 
 
 
 



Čarovná prskavka 

(Emma Károlyi) 

 

„Posledná krabica,“ oznámil predavač predavačke. Zatvárame. V obrovskom 

supermarkete sa zhaslo svetlo a dvere sa zamkli. Prskavky sa na dolnej polici nepohodlne 

tlačili. Čaká ich ďalšia dlhá noc. O pár dní je Silvester a prskavky dostanú svoju chvíľu, kedy 

majú šancu zažiariť. A to doslova. 90 sekúnd slávy, ale má aj svoj koniec. Vyhorená prskavka 

potom skončí na spodku smetného koša. Všetky prskavky sa na to tešili. Samozrejme, 

len na tú prvú časť, o druhej im totiž nikto nič nepovedal.  

Tešili sa všetky. Okrem jednej. Bola to malá prskavka, ktorú práve priviezli 

v poslednej krabici. Tá dobre vedela, čo ju čaká. Ráno sa supermarket otvoril, ako každé ráno. 

Do obchodu postupne prichádzali ľudia. Ako prvý prišiel mladý pán, ktorý sa niekam strašne 

ponáhľal. V strede uličky sa potkol o vlastnú nohu a narazil do regálu s prskavkami. Vrchná 

krabica s malou prskavkou sa zviezla dozadu za kopu ostatných krabíc. Tam ju už nikto 

nenájde. Malá prskavka a jej štyri ďalšie susedy potichu rozmýšľali, ako už mohli byť 

v nákupnom košíku nejakej milej panej a veselého dievčatka. Teraz prídu akurát posledné 

na radu. Po pár dňoch tam ešte stále ležali. Pre obrovský dopyt dokonca predavač zdvihol 

cenu. Ešte v ten deň prišli do supermarketu dvaja chlapci a namierili si to rovno k prskavkám. 

Jeden chlapec siahol rukou úplne dozadu a vybral krabicu, v ktorej bola malá prskavka 

so svojimi kamarátkami. „Ideme si hádzať!“ zakričal jeden chlapec na druhého a hodil mu 

krabicu. Takto to pokračovalo ďalších desať minút. Prskavky sa dnu natriasali a poskakovali. 

Trvalo by to ešte dlhšie, keby neprišiel predavač. „Čo to robíte? Okamžite to pustite!“ Chlapci 

sa začali smiať, hodili krabicu na zem a ušli. Predavač zdvihol krabicu a nespokojne krútil 

hlavou. Bohužiaľ si nevšimol, že najmenšia prskavka ostala vypadnutá v strede uličky. 

Predavač odišiel a prskavka ostala ležať na zemi. Ráno na Silvestra už boli skoro všetky 

prskavky vykúpené. Na dolnej polici ležalo už len pár posledných krabíc a malá prskavka 

spadnutá v strede uličky.   

Do obchodu vošlo malé dievčatko so svojou mamou. Boli kúpiť mlieko, chlieb 

a maslo. Keď prechádzali cez uličku s prskavkami, dievčatko zastalo. „Mami, prosím, kúpme 

aspoň jedno balenie,“ prosíkalo. „Nie, Anna! Nemáme čas ani peniaze. Okrem toho 

sa musíme ponáhľať domov.“ Anna si vzdychla a pobrala sa za mamou. Približne po dvoch 

hodinách sa do obchodu vrátila. Nemala so sebou žiadne peniaze. Prskavky mala v pláne, 

slušne povedané, požičať si a nevrátiť. Prišla k regálu a kľakla si k spodnej poličke. Práve išla 



vybrať jedno balenie a strčiť si ho pod roztrhaný kabát, keď na zemi zbadala malú prskavku. 

Vzala ju do ruky a dôkladne si prezrela nálepku nalepenú na tenkom drôtiku. Okrem iných 

vecí, ako bolo zloženie prskaviek a rôzne varovania, tam bolo niečo napísané veľmi malými 

písmenkami. Anna si to prezrela lepšie. Písmenká sa jej začali pomaličky vyjasňovať a videla 

ich stále zreteľnejšie a zreteľnejšie. Bolo tam napísané: Toto je čarovná prskavka. Je to jediný 

kus na celom svete. Ak si ju zapálite a budete si niečo želať, na ďalší deň sa Vám to splní. 

Anna sa usmiala. Poobzerala sa dookola a keď zistila, že je čistý vzduch, strčila si prskavku 

pod kabát. Potom čo najnenápadnejšie vyšla von zo supermarketu a pobrala sa domov. 

 Doma nikomu nepovedala, kde bola a tvárila sa, že je všetko tak, ako má byť. Večer 

si pripili tým najlacnejším šampanským, pozreli si krátky ohňostroj a išli spať. Keď Anna 

počula, že už všetci spia, vstala a spod postele vybrala čarovnú prskavku. Našla posledné dve 

zápalky a vyšla na balkón. Bola hrozná zima. Anna zobrala prvú zápalku a škrtla ňou 

o krabičku. Zápalka sa zapálila a zhasla. Anna sklamane pozerala na poslednú zápalku. Škrtla. 

Zápalka sa zapálila. Nezhasla. Ostala horieť. Anna sa zápalkou snažila zapáliť prskavku. Nič. 

Prskavka ani nezasvietila. Zápalka pomaly hasla. Hasla tak, ako posledná nádej vnútri Anny. 

Dievčatko sa poslednýkrát dotklo zápalkou prskavky. Prskavka zasvietila. Začala horieť..  

 

 



 

Anna mala obrovskú radosť No na tú teraz nebol čas. Mala 90 sekúnd na premyslenie 

si svojho priania. Ostatné deti by si vybrali hračky, peniaze a bohatstvo. Ale ona bola iná. 

Zavrela oči a pomaly vyslovila: „Želám si, aby sme boli všetci zdraví.“ Vtedy prskavka 

dohorela. Anna sa usmiala a išla spať. Prskavka bola naozaj čarovná. Za to, že bola Anna 

skromná a neželala si drahé veci a veľa hračiek jej prskavka splnila aj to, čo jej Anna 

nepovedala. O pár dní si Annini rodičia našli prácu a o pár mesiacov sa presťahovali 

do domu. Anna mala krásnu izbu a veľa hračiek. Anna bola prskavke vďačná, a tak ju 

nezahodila do koša, ale vystavila si ju na poličke.  

 

 

                                      

Príbeh starého bicykla 

(Kamila Kundisová) 

 

Chlapec Adam, ktorý mal iba 7 rokov, si nasporil a kúpil nový bicykel. Dal mu meno 

Bob. Zažili spolu veľa dobrodružstiev. Minulé leto si spolu vyrazili na najvyšší kopec 

v dedine a spustili sa z neho plnou rýchlosťou dole. Vtom z bicykla odpadla reťaz, kotúľali sa 

cez hlinu, cez blato, cez trávu a dopadli rovno do cementu. Našťastie sa z neho stihli dostať 

ešte predtým, ako cement stihol zaschnúť. Inokedy išli s Bobom po chodníku k babke 

a spoza rohu vyšla Andy, dievča, ktoré sa Adamovi veľmi páčilo. Tak sa zapozeral, až narazil 

rovno do nej a všetci traja spadli na cestu. Autobus, ktorý práve prechádzal okolo, stihol  

zastaviť, no zablokoval celú dopravu. 

Roky plynuli, Adam rástol,  lenže iba Adam, zatiaľ čo Bob bol stále ten malý bicykel 

ako na začiatku. Adam a Bob sa preto museli rozlúčiť. Bicykel Bob putoval k Adamovej 

sesternici Laure, ktorá si ho namaľovala na ružovo, dala si na neho ružovo- belasý košík a 

v ňom si nosila  bábiku Barbie s blonďavými vlasmi. Na zdedenom bicykli, ktorý si 

premenovala na Polly, chodila do školy, zo školy a po vyučovaní, no presnejšie neustále, 

každý deň, pokiaľ to bolo možné. Jedného dňa dlho váhala, či pôjde, alebo nepôjde na bicykli 

do školy, pretože celú noc pršalo. No nakoniec sa rozhodla, že pôjde. Keď už videla svoju 

školu, prechádzala cez veľkú mláku, no nevšimla si, že v zablatenej vode sa nachádza malý, 

no mocný kamienok. Laura aj s Polly na kamienok natrafili a obe spadli do blata. Laura sa 



musela celá zablatená vrátiť domov, pričom celou cestou plakala. Laura už tiež vyrástla 

a Bob, teda Polly  jej už bol primalý. Laura bola smutná, no Polly bola celkom rada. Laura si 

svoj bicykel odložila do maštale, že si ho o pár rokov upraví, nastaví a bude pre jej deti. No 

celkom naňho zabudla.  

Asi po 50 rokoch ho tam našiel Laurin 13 ročný vnuk. Povedal si, že si ho opraví 

a urobí z neho nový moderný bicykel. Aj to dodržal, po piatich rokoch vyštudoval technickú 

školu a urobil z neho úplne iný bicykel. Zväčšil bicykel asi o 60 cm, namaľoval ho na tmavú 

zelenú s belasou modrou a s čiernymi okrajmi. Dal na neho prehadzovačku, brzdy, blatníky a 

nafúkal kolesá. Vymyslel novú pomôcku pre bicykle.  Cez káblik napojil na prilbu bicykel, 

ten  vám prečíta, čo by ste chceli vykonať, ako keď si pomyslíte, že chcete zabrzdiť na 

najbližšej pumpe alebo pri obchode, tak vás to navedie ako GPS do najbližšej zastávky. Po 

tomto nápade sa stal slávnym milionárom. Nazval tento nápad BIKESTEAL. Po tomto 

nápade bola celá rodina slávna a bohatá. Takto sa končí príbeh starého bicykla Boba 

premenovaného na Polly a z Polly premenovaného na BIKESTEAL. 

 

 

                                                                     

 

 



Dobrodružstvá sliepky Agáty 

(Nikoletta Klacik) 

 

Bola raz jedna sliepka, ktorá sa volala Agáta. Jedného dňa sa prechádzala po lúke a zobala 

fazuľu. Keď zobala tu fazuľu, tak ju štipla stonka fazule až vyskočila a myslela si, že na jej 

hlavu spadne obloha. S bolestivým chvostom sa vybrala za svojimi kamarátmi, aby im 

povedala, že treba povedať kráľovi, že im na hlavu spadne obloha. Išla za kohútom 

a povedala mu: ,,Poď za mnou, lebo na nás spadne obloha a kráľovi sa to nebude páčiť.“ 

,,Poď so mnou a povieme mu to.“ Kohút išiel za ňou a išli za ostatnými. Potom stretli kačičku 

a ona sa ich spýtala: „Kam idete vy dvaja?“ ,,Ideme za kráľom a cestou ti to vysvetlíme.“ 

,,Dobre.“ Povedala kačička a išla za nimi. Nakoniec stretli líšku a spýtala sa ich: ,,Kamže 

idete?“ ,,Ideme za kráľom.“ ,,Môžem isť s vami?“ ,,Nie!“ ,,Prečo?“ ,,Lebo si prefíkaná a sme 

si isté že nás zožerieš.“ ,,Nezožeriem ale ak chcete.“ Nechali líšku tam a išli ďalej. ,,Pozrite už 

sme tu.“ Vošli do hradu a povedali kráľovi: ,,Vaše veličenstvo, spadne na nás obloha.“ 

,,Prosím urobte s tým niečo a zachráňte nám hlavičky.“ ,,Ďakujem za upozornenie slečny, už 

to zariadim.“ Dal každému z nich zlatú mincu a išli domov spokojní a zachránení. 

 

 



Zakliata krajina 

(Ivana Gamrátová) 

 

      Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina. Krajina prekvitala krásou. Žili tam dobrí 

a ochotní ľudia. Na hrade žil kráľ s kráľovnou, ktorá bola tehotná. Čakala syna, ktorého mala 

onedlho porodiť. O dva týždne bol na svete krásny usmievavý zlatovlasý chlapček menom 

Ľudovít.  

      Celé  kráľovstvo sa z neho tešilo, ale dozvedel sa o ňom aj zlý čarodej. Chcel chlapčeka 

ukradnúť. Prišiel do hradu prezlečený za sluhu v snahe uniesť chlapca. Vkradol sa do 

chlapcovej izby a práve vo chvíli, keď ho chcel začarovať a uniesť, vošla do izby slúžka, 

ktorá keď to videla, ihneď zavolala kráľa a kráľovnú. Kým kráľ bojoval s čarodejníkom, 

kráľovná povedala slúžke: „Zober dieťa, vysadni na môjho koňa a rýchlo utekaj preč 

z krajiny!“ Slúžka kráľovnú poslúchla a išla. Hneď ako čarodej uvidel, ako slúžka odchádza 

s dieťaťom na koni, celú krajinu preklial. Do krajiny vstúpila tma a všetci obyvatelia 

znehybneli v tom, čo robili. Slúžke s chlapčekom sa našťastie podarilo utiecť skôr, ako 

vyslovil posledné slova kliatby.  Boli na ceste nevedno kam tri dni, až prišli do malej dedinky, 

kde sa uchýlili do malej chatrče. 

      Postupne ako roky plynuli sa z malého chlapčeka stal švárny mládenec. Slúžka mu 

nepovedala kým je, pretože sa bála, že by sa tam hneď vybral a mohlo by sa mu niečo stať. 

Vyrastal v tom, že ona je jeho matka. Raz, keď sa vracal domov, stretol akúsi starenku, ktorá 

mu povedala pravdu. Dozvedel sa, že jeho rodičia a celá krajina sú zakliati a zlého čarodeja 

môže poraziť iba voda zo studne za siedmimi horami. A starenka zmizla. Keď prišiel domov, 

vyrozprával mame, čo sa dozvedel. „Hneď zajtra odchádzam po vodu zo studne, mama.“ „Je 

to veľmi nebezpečné. Celé roky som ti to tajila, aby si sa na takú dlhú a nebezpečnú cestu 

nevybral.“ „Sú tam moji rodičia, chcem ich spoznať, ale musím poraziť čarodeja a zachrániť 

ich.“ Na druhý deň ráno sa pobalil a vybral sa na cestu. „Keď prídeš do zámku, nasaď si na 

hlavu kapucňu, aby ťa čarodejník nespoznal,“ poradila mu mama. Ľudovít odišiel. Ako si tak 

vykračoval, počul, ako niekto kričí: „Pomóc!“ Zrazu pred sebou uvidel veľkú pavučinu, 

v ktorej sa zmietala malá včielka, na ktorú sa chystal zaútočiť obrovský pavúk. Tu Ľudovít 

neváhal a rýchlo pretrhol pavučinu a včielku vyslobodil. Včielka za ním zavolala: „Ďakujem, 

za tvoju pomoc sa ti odmením.“ Mládenec pokračoval ďalej a po dlhom čase našiel studňu so 



zázračnou vodou, z ktorej si nabral. Potom sa vybral do svojho zakliateho kráľovstva. Už 

z diaľky videl celú krajinu v čiernom mraku. Keď prišiel na zámok, nasadil si na hlavu 

kapucňu a zrazu sa pred ním zjavil muž v čiernom. Ľudovítovi došlo, že to bude čarodej. 

Pozdravil sa mu a poprosil ho o pohár vody. A tu mu čarodejník vyloží na stôl desať pohárov 

a povie mu: „V deviatich z nich sú nápoje otrávené, nájdi pohár, v ktorom nie je nápoj 

otrávený, a potom sa môžeme spolu napiť.“ „Ako nájdem ten správny?“ pomyslel si Ľudovít. 

Zrazu sa pri jeho uchu objavila včielka a pošepla mu: „Na ktorý si sadnem, ten si vyber.“ 

Mládenec sledoval včielku a vybral si pohár, na ktorý si sadla, ale v tej chvíli mu spadla 

z hlavy kapucňa a čarodejník ho spoznal. Priskočil k nemu a chcel sa ho dotknúť čarovným 

prútikom. Ale tu Ľudovít nemeškal a rýchlo vytiahol vodu, ktorú mal so sebou a polial zlého 

čarodejníka. Ten sa na mieste rozplynul. 

      Celé kráľovstvo začalo ožívať. Tu k nemu zrazu priletela včielka a pošepla mu: „Zober 

čarovný prútik a dotkni sa ma ním.“ Keď to Ľudovít urobil, včielka sa premenila na krásnu 

princeznú. Jeho rodičia aj celé kráľovstvo mu ďakovali za vyslobodenie a krásna princezná sa 

stala jeho ženou. A žili šťastne až do smrti. 

 

 



Drak a rytier 

(Jarko Seliga) 

 

Za  horami za dolinami žil zlý drak.  Jedného dňa  napadol  mesto. Neďaleko od 

mesta bola dedina, v  ktorej sa narodil prekrásny chlapec menom Ozan.  Chlapec  rástol, 

rástol, až kým nevyrástol  a stal sa z neho udatný  rytier. Vyhrával všetky boje. 

Raz  priletel zlý drak Lucifer a celú dedinku zalial ohňom. Rytierovi Ozanovi sa        

podarilo  zachrániť pred ohňom len svoju rodinu. 

 

Jedného dňa  zlomyseľný drak Lucifer chytil jeho rodinu do pazúrov a odniesol ju do 

dračej skaly. Rytier Ozan sa drakovi Luciferovi chcel pomstiť. Aj sa tak stalo. Zobral si  

svoj meč, luk a vybral sa k dračej skale. 

Po ceste stretol čarodejníka Ozkana a pozdravil ho. Čarodejník  Ozkan sa mu   

odzdravil  a pozval  ho  dnu.  Rytier  Ozan vošiel a spýtal sa ho, či potrebuje  s niečím 

pomôcť. Čarodejník  Ozkan  mu od povedal: „ Áno, rytier, potrebujem pomôcť 

s kameňmi, som veľmi    starý, tak ich nevládzem odniesť. “ 



Rytier Ozan mu povedal: „Áno, pomôžem ti čarodejník, ak mi dáš  svojho koňa 

a čarovné  šípy.“ 

Čarodejník  Ozkan  súhlasil: „ Áno, dám, ak mi pomôžeš s kameňmi a donesieš tri zlaté  

rybky z veľkého jazera, tak  máš moje slovo.“ 

Rytier  Ozan  sa teda vybral k jazeru a  našiel tam  tri zlaté rybky.  Keďže boli 

čarovné, rytier musel jednu z nich vybrať a odpovedať jej na otázku. Ak odpovie 

správne, tak si môže zobrať všetky tri, ak neodpovie zle, tak nemôže žiadnu. Rytierovi 

Ozanovi sa podarilo odpovedať správne. 

Doniesol  tri  zlaté  rybky čarodejníkovi Ozkanovi  a  on sa odvďačil za láskavosť tým, 

že mu dal  koňa a čarovné šípy. 

Rytier Ozan sa vybral k dračej skale, šípom strelil do srdca draka, zabil ho a 

vyslobodil svoju rodinu.  Potom odcválali do  neďalekej  dediny, kde  žil kráľ, ktorý  sa 

rytierovi odvďačil  za jeho udatnosť  a získanú slobodu.  Odvtedy všetci  šťastne žili, až 

kým nepomreli. 

 

 

O (ne) šťastnej dodávke 

(Nina Mikuľaková) 

 

      Bola jedna dodávka. Keď vyšla z továrne na dodávky, celá sa ligotala. Hneď si ju kúpil 

nejaký muž. Dodávka sa volala Anastázia Helena Sára Zorana Ligotavá, ale všetci ju volali 

Doda. Svojho majiteľa mala veľmi rada. Po pár rokoch ju majiteľ zaparkoval na jednom 

opustenom parkovisku a odišiel. Bola zima. Večer začal padať sneh. Ráno bola  úplne 

zasnežená. Vonku bolo -5 stupňov Celzia. Pod snehom zatiaľ Doda čakala na svojho majiteľa. 

Čakala a čakala až prišla jar. Sneh sa roztopil a začali prichádzať horúčavy a s nimi leto. Stále 

stála na parkovisku a dúfala, že sa čoskoro vráti na cesty, ktoré tak milovala. No ani keď 

prišla jeseň, nikto sa nezjavil. Doda prečkala na parkovisku celý rok. 

      Noci striedali dni, dni striedali noci. Jedného večera, keď už úplne stratila pojem o čase 

stalo sa niečo nečakané. Ako si tak stála v snehu, ani si neuvedomila, že počuje nejaký hlas.  

„ Hej ty ! Som tu správne na parkovisku pri bukovom lese ? “  spýtala sa sýkorka . 



 „ Áno, “  odvetila dodávka. Pozrela sa na sýkorku a povedala: „ Ja som Doda. A ty?  “  

„ Ja som Lýrka,“ predstavila sa sýkorka. 

 ,, To ty si to nešťastné auto, o ktorom hovoria všetky sťahovavé vtáky? “  

,, Áno, “ smutne zatrúbila. . 

,, Tak si to ty,” zvolala Lýra. ,, Prečo si smutná? “ 

 ,, Lebo ma opustil môj majiteľ a teraz som sama, samučiká.” Doda sa rozplakala .  

,, Neplač, “ prosila ju sýkorka . ,,My, vtáčiky, ti budeme robiť spoločnosť. “ 

 ,, Naozaj ? “ 

 ,,Jasné,“ zaštebotala sýkorka.  

,,To je úžasné, “ potešilo sa autíčko. 

Sýkorka Lýrka ostala s Dodou po celý zvyšok zimy. Zavolala aj iné vtáčiky, ktoré jej potom 

robili spoločnosť. Vtáčiky si na dodávke urobili hniezda a tá strážila ich vajíčka a mláďatka, 

kým boli rodičia preč. Doda bola šťastná, lebo od tej jari už nikdy nebola sama. 

 



Pes REX 

(Ema Olexová) 

 

     Bol krásny deň a Sára sa rozhodla ísť na prechádzku do lesa so svojim psom Rexom. 

Mama ich odniesla autom a zastala na ceste pri lese, kde mali svoj tajný úkryt, kam stále 

chodievali. Všetko prebiehalo ako stále. Ľahli si na lúku a pozerali sa na nebo. Všimla si, že 

ide búrka, tak dala Rexa na vodítko a pomaly išla preč z lúky. Rýchlo sa ozvala mame, nech 

po nich príde a v tom momente sa spustila búrka. Začali rýchlo utekať ku ceste.  

     Vtom sa jej vodítko vyšmyklo z ruky a Rex začal utekať smerom do lesa. Bežala za ním 

a kričala na neho, ale nepočúval ju. Stratil sa v hmle a ona začala plakať, stále na neho kričala, 

nech sa vráti, ale on ju nepočul. Smutne išla naspäť ku ceste, nastúpila mame do auta, 

a s plačom jej vysvetlila, čo sa stalo. Povedala jej, že keď prídu domov, pôjdu vytlačiť plagáty 

a vyvesiť ich. Otec zatiaľ išiel hľadať Rexa do lesa, no márne, už sa stmievalo a o Rexovi 

nikto nič nevedel.  

 „Kde som to?“ Smutne a unavene si Rex uvedomil že už sa stmieva a dnes už cestu po tme 

nenájde a povedal si že ráno sa pokúsi nájsť cestu späť do mesta. Našiel si skrýšu a zaspal. 

Ráno vstal a začal hneď hľadať cestu ale márne. Takto to bolo ďalších šesť dní. Keď sa po 

siedmich dňoch bez kúska nádeje prechádzal popri kríkoch,  v ktorých sa zrazu niečo pohlo 

„Je tam niekto?“ opýtal sa. Po chvíli šušťania z kríkov vyšla mačka a namyslene povedala: 

„Praješ si niečo?“   

„Ahoj! Vedela by si mi poradiť cestu do mesta?“ Radostne sa spýtal pes.  

„Hmm, áno, ale musel by si pomôcť aj ty mne,“ odpovedala povýšenecky. 

„Urobím všetko, ale musím sa dostať späť do mesta za Sárou.“ 

Mačka sa s Rexom dohodla, že mu pomôže nájsť cestu späť, ale len ak jej chytí myš, ktorá sa 

ukrýva v kríkoch. Rex sa do toho hneď vrhol. Po hodinách trápenia myš chytil a dal ju mačke. 

Mačka prekvapene zamňaukala: „No dobre. Pomôžem ti.“  

Hneď na druhý deň vyrazili do mesta.  



Sára prišla za mamou a smutne povedala: „Už prešiel týždeň po jeho zmiznutí a on stále 

nikde. Nikto sa nám ani neozval, že by ho videl...“ Sára sa rozplakala a mama ju začala 

utešovať. Bála sa, že Rexa už nikdy nenájde, myslela si, že sa mu niečo stalo. 

Rex aj Sára boli nešťastní, ale Rex vedel, že keď má pri sebe spoločníčku mačku, ktorá vie 

cestu do mesta tak Sáru nájde. Keď mačka s Rexom prechádzali, už videli cestu, ktorá vedie 

priamo do mesta. Rex sa rozbehol a zrazu uvidel nádherný výhľad na celé mesto, a keďže  sa 

stmievalo, mesto bolo nádherne vysvietené. Bolo odtiaľ vidno všetko. Pes Rex aj mačka po 

chvíli zaspali. Na ďalšie ráno sa hneď vydali na cestu dole do mesta. Keď spokojne išli dole 

cestou zistili toho o sebe veľa, rozprávali sa o všeličom možnom. Rex zistil smutný príbeh 

mačky, ako ju vyhodili z domu, a preto skončila na ulici. Táto mačka sa volala Líza, ale 

odkedy je na ulici jej hovoria iba mačka, Líza si myslí, že ľudia sú zlí, keďže ju pred pár 

rokmi vyhodili z domu. Vtom ako sa rozprávali a tešili sa z toho, že už sú dole, im to 

prekazila veľká dodávka s nápisom: „Odchyt psov a mačiek“. Hneď ako si to prečítali začali 

utekať - z dodávky vyšiel muž, ktorý ich začal naháňať po meste. Pes dostal nápad ísť do 

uličky. Vtedy ešte nevedel, že je to slepá ulička. Keď si to uvedomil, bolo už neskoro. Muž 

ich chytil, naložil do dodávky, nasadol do auta a išiel s nimi do útulku. Keď tam došli dal ich 

do rovnakej klietky. Rex bol nešťastný a mačka Líza rozmýšľala, ako ich dostať z klietky.  

 



Vtom dostala nápad: „Rex! Mám plán, ako nás za tejto klietky dostať! Pozri sa na moje 

pazúry, sú presne také, aby sa vošli do dierky namiesto kľúča,“ povedala mačka. Hneď na to 

pazúrik strčila do kľúčovej dierky a začala ním otáčať. Dvierka sa otvorili a oni sa dostali 

z útulku. Cesta za Sárou už ťažká nebola, stačilo prejsť pár ulíc a boli pri dome. Rex začal 

štekať na dom, a keď sa otvorili dvere, Rex sa rozbehol za Sárou.  

„Rex, to si ty! A kto je táto mačka?“ Rex dal mačke znamenie, že môže prísť za nimi. Mačka 

bola bojazlivá a hanbila sa. Sára sa pozrela na odznak, čo mala na zaprášenom obojku 

a prečítala jej meno „Líza. Pekné meno.“ Mačka sa rozhodla, že odíde, ale Sára ju zastavila 

a privolala k sebe. Líza sa so sklonenou hlavou pomaly približovala k Sáre, keď vtom Sára 

prišla a objala ju a povedala „Aj ty teraz patríš do našej rodiny.“ 

Mačka sa úprimne potešila, že konečne má svoju rodinu a domov, kde jej každý deň dajú 

jedlo bez toho, aby si ho musela vyhrabávať zo smetných košov. A odvtedy sú všetci pokope, 

šťastní a spokojní. 

 

 

KATE a jaskyňa drakov 

(Kristína Charlotte Mazancová) 

 

 Bolo raz jedno krásne mesto. Volalo sa Belasia. Žili tam Littlest Pet Shop ( LPS ). Boli to 

také malé roztomilé zvieratká. Vtom som započula, že sa v Belasii narodilo malé bábätko. 

Len raz za rok sa tu narodí nejaké bábätko. No a keď sa tak stane, všetci idú k radnici. Začala 

som sa rýchlo obliekať, aby som to stihla. Prišla som práve včas. Viki ukázala svoje bábätko. 

Je to moja najlepšia kamarátka. Bola som šťastná, že sa jej narodilo krásne dieťatko. Všetci 

LPS jej blahoželali. Aj ja som jej zablahoželala.  Všetkým povedala, že sa volá Kate. Krásne 

meno.  Potom sme sa všetci rozišli. 

 Po príchode domov som si uvedomila, že Kate je niečím výnimočná. Ale, čo to hovorím, 

určite to nie je pravda, pomyslela som si.  Prešlo desať rokov. Kate už chodila do školy. 

Vstala neskoro ráno a rýchlo sa ponáhľala obliecť. Ešte sa narýchlo stihla rozlúčiť so svojou 

mamou a zobrať si desiatu. Utekala do školy, aby stihla vyučovanie. Na chodbe v škole stretla 

spolužiačku Izabellu. 



- „ Ahoj, Izabella, “ povedala Kate. 

- „ Óóh, ahoj, Kate! Prečo si prišla tak neskoro? “ opýtala sa Izabella. 

- „ Pretože som zaspala, “ povedala Kate. 

Kate a Izabella išli do triedy. Po vyučovaní vybehli z triedy ako prvé. Kate mala super nápad. 

Tak sa opýtala Izabelly:  

- „ Izabella, nepôjdeš so mnou do jaskyne drakov ? “ povedala Kate. 

- „ Do jaskyne drakov??? “ začudovala sa Izabella. 

- „ Áno, do jaskyne drakov. Veď vieš, že mám rada draky, “ povedala Kate. 

- „ Hm... ale veď žiadny LPS nemá rád drakov, “ začudovala sa Izabella a povedala 

Kate: 

- „ Prepáč, ale ja dnes nemôžem. Idem s mamou do obchodu. “ 

- „ Aha... hm... tak ahoj ! “ povedala Kate. 

Kate sa vybrala do jaskyne drakov sama, aj keď to bolo veľmi nebezpečné. Spievala si 

a poskakovala až zrazu zastala. Stála pred jaskyňou a začula veľký rev: 

- „ Vŕŕŕ...., “ ozvalo sa. 

- „ Ahoj, ja som Kate! Prišla som tu z veľkej diaľky, “ povedala. 

- „ Vŕŕŕ. Choď preč, ak nechceš umrieť ! “ „ Zožeriem ťa ! “ drak hlasno zúril. 

Kate sa na chvíľku zamyslela a povedala:  

- „ Ja to nechápem. Veď predsa v mojej knihe sa hovorí, že ste zlaté stvorenia! “ 

- „ Čo to tu hovoríš? To nie je pravda. My sme zlí. Všetci čo tu prídu, tak sa už živí 

nevrátia, “ povedal drak. 

Pomaličky sa približuje druhý drak. Potajomky načúva a čuduje sa. Nechápavo krúti hlavou. 

Nedá mu to a ozve sa: 

- „ Nechaj ju a choď preč! “ povedal druhý drak. 

- „ A ty si kto ? “ opýtala sa Kate. 

- „ Ja som Ben... a som dobrý drak, “ povedal. 

- „ Tak to som veľmi rada, že ťa spoznávam,“ povedala Kate a začala rozprávať svoj 

príbeh: 



 Už ako malé dieťatko som veľmi túžila mať draka. Veľmi sa mi páčia. Tá túžba ma 

dohnala až sem, aj keď to bolo veľmi nebezpečné. Bola by som veľmi rada, keby som mala 

nejakého dráčika u seba doma. Mohli by sme sa spolu hrať. Viete mi v tom pomôcť? 

- „ Myslím, že viem, “ povedal dobrý drak Ben. 

- „ A ako? “ opýtala sa Kate. 

- „ Pôjdem s tebou, “ nadšene povedal drak Ben. 

- „ Čože? To naozaj? “opýtala sa Kate. 

- „ Áno, veľmi rád s tebou pôjdem domov. Už sa teším! “ povedal drak Ben. 

 A tak si Kate vysadla na draka Bena a odleteli až k nej domov. Doma Kate netrpezlivo 

čakala mama Viki. Hneď sa jej pýtala, kde bola. Kate jej vyrozprávala celý príbeh. Dráčik 

Ben sa mame veľmi páčil. Mama a Kate sa dohodli, že sa budú o neho spolu starať. Ben bol 

veľmi šťastný. Páčilo sa mu, ako sa spolu hrajú a zabávajú. Zoznámil sa aj so 

spolužiačkou Izabellou a dokonca sa ho už ani ostatní LPS nebáli. A tak si spolu žili, až 

pokiaľ neprišlo zemetrasenie... ale to je už iný príbeh. 

 



Janko a troll 

(Jakub Hegeduš) 

 

 Všetko sa to začalo jedným slnečným ránom, keď nikto nečakal, že sa to stane. Zo 

začiatku   sa zdalo všetko ako iné dni. Budíček zazvonil ...hm… kohútik zakikiríkal ako po 

iné dni, najprv treba podojiť kozičku, pozberať smotanu, pomútiť maslo, aby sa neskôr mohol 

Janko aj so svojimi výrobkami vybrať na trh ako každé iné ráno.  

          Urobil všetko ako každé ráno, odrezal krajec chleba s kúskom syra na cestu a išiel. Šiel 

po lávke cez potok, potom po lúke až prešiel k lesu, keď v tom sa stalo niečo, čo Janko ešte 

nikdy v živote nevidel. Zrazu slnko zmizlo z obzoru, našťastie to netrvalo dlho, a keď sa 

rozjasnilo, pred Jankom stal maličký zelený škaredý troll. Janko neveril svojim očiam, keď sa 

mu troll prihovoril: ,,Ako sa voláš chlapče? Kde si sa vybral? Nemáš niečo pod zub?” Troll 

ďalej vravel: ,,Bol som veľmi dlho uväznený v krčahu pod tmavým stromom. Raz ma doň 

uväznil jeden zlý čarodejník, už som nedúfal, že príde koniec môjho prekliatia tisíci deň, keď 

budem môcť isť na slobodu. A som veľmi hladný. “Janko sa mu predstavil, povedal, že ma 

cestu na trh, kde musí predať svoje výrobky, lebo ak ich nepredá, tak príde zlý obor, ktorý mu 

zoberie nielen strechu nad hlavou, ale aj jeho kozičku, od ktorej je tak veľmi závislý. 

 



      Troll Jankovi prezradil, že raz zobral zlému čarodejníkovi kúzelnú paličku, keď musel 

zachrániť pred zlým obrom svoju ženu a schoval ju pod neďalekou skalou. Troll Jankovi 

sľúbil, že ak mu dá kúsok jedla a vody, vyčaruje mu plný krčah zlatých minci, aby sa mohol 

Janko spolu s kozičkou zachrániť pred zlým obrom. Janko podal trollovi svoje zabalené jedlo, 

ktoré mal prichystané na trh. Troll po dlhých rokoch spánku zjedol chlieb so syrom tak 

rýchlo, až sa zaprášilo. 

 Za to, že mu Janko veril a dal mi svoje jedlo, doniesol troll kúzelnú paličku a 

vyčaroval Jankovi sľúbený plný krčah zlatých minci, ale nielen to. Troll za zahnal kúzelnou 

paličkou ešte raz a zmenil sa na obrovského obra. Zobral Janka, dal si ho za klobúk a išli na 

návštevu za zlým kráľom obrom. Ešte v ten deň prichystali na obra pascu, kde zlý obor od 

strachu zobral nohy na plecia a navždy odišiel. Odvtedy kráľovstvo viedol troll a ľuďom sa 

žilo kráľovsky. 

 

Pes Dáša 

(Nina Stoláriková) 

 

      V jednej malej dedinke žil Patrik so svojím drobným psom Dášou. Hoci bola Dáša malá, 

bola nebojácna. Patrik pracoval ako učiteľ. Lenže škola v dedinke sa zrušila, lebo do nej 

chodilo málo detí. A tak sa museli Patrik s Dášou odsťahovať do veľkého mesta za prácou. 

A to rovno do Bratislavy.    

      Patrik získal prácu ako predavač. Ich byt bol malý, akurát stvorený pre nich dvoch. To bol 

tiež dôvod, prečo chodili často von. Raz, keď Patrik venčil Dášu, stretol svojho dobrého 

známeho, s ktorým sa dal do reči. Dáši bola dlhá chvíľa a začala pobehovať hore-dolu. Zrazu 

uvidela motýľa, ktorý sa jej zapáčil a rozbehla sa za ním. Motýľovi sa hra na naháňačku 

páčila a lietal ďalej a ďalej. Patrik si to ani nevšimol. Zrazu si Dáša uvedomila, že je niekde 

uprostred mesta úplne sama bez Patrika. Najprv ju premohol strach, no keďže Dáša je smelý 

pes a vie, že plač jej nepomôže, musí nájsť cestu naspäť sama. Patrik zrazu zistil, že Dáša 

zmizla. Volal na ňu, ale nikto sa neozýval. Dáša medzitým blúdila po meste a všetky bloky sa 

jej zdali úplne rovnaké. Ako chodila od brány k bráne vežiakov, zrazu sa ocitla na kraji 

sídliska, kde začínal les. Ten sa jej hneď zapáčil, lebo jej pripomínal jej starý domov na 



dedine. A tak doňho vošla. Behala od stromu k stromu, stihla sa aj vykúpať v malom potôčiku 

a spomínala na krásne staré časy na dedine. No po chvíli si spomenula na svojho pána Patrika 

a bolo jej smutno. Bola uprostred lesa úplne sama. Obzerala sa, či nestretne niekoho, kto by 

jej pomohol. Keď tu zašuchotalo lístie a objavila sa veverička Riška. Riška sa ponúkla, že ju 

vyvedie von z lesa. Sadla si jej na chrbát a ukazovala jej cestu. Dášenka sa dostala späť na 

sídlisko a poďakovala sa Riške za pomoc. Lenže kadiaľ ísť teraz? Nevedela, kde je. Zrazu 

zacítila nejakú príjemnú vôňu. Vybrala sa za ňou. Dostala sa až k reštaurácii, odkiaľ sa tá 

vôňa šírila. Tam pred dverami sedela strakatá mačka, s ktorou sa dala do reči. Veru jej aj 

škvŕkalo v brušku, a tak spolu s mačičkou Cilkou čakali na vhodný okamih. Keď sa dvere 

reštaurácie otvorili, rýchlo sa prešmykli dnu a schmatli klobásky. Nahnevané čašníčky ich 

hneď vyhnali von. Dáška s Cilkou s klobáskami v zuboch utekali kade ľahšie. Keď zastali, 

pochutnávali si na klobáskach. Keď Dáša zdvihla hlavu, zistila, že to miesto je jej nejaké 

známe. Áno, bolo to miesto, kde stretla motýľa. Zrazu začalo husto pršať. Dáška vedela, že 

ich byt je niekde celkom blízko. Cilka si medzitým pochutnávala na klobáske. Dáška začala 

ňuchať a Cilka šla za ňou. Vtom zbadala svojho pána Patrika, ktorý ju celý premočený hľadal. 

Začala štekať a natešene sa zvítali. Patrik si všimol, že Dášenka nie je sama, ale je s ňou 

nejaká premočená strapatá mačka. Pobrali sa domov a uzimená Cilka za nimi. Patrikovi bolo 

mačičky ľúto, tak ju zobral s nimi. Myslel si, že sa mačka usuší, dá jej mliečko a pustí ju von. 

       Lenže Dáška a Cilka, aj keď je to pes a mačka, sa spolu hrali, rozumeli si a bolo im 

veselo. Keď to Patrik videl, rozhodol sa, že si Cilku nechá. Napriek tomu, že majú taký malý 

byt, dobrých zvieratiek sa všade veľa zmestí. A tak si v trojici spolu dobre nažívali.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túto milú knižôčku napísali a ilustrovali žiaci 1. OA Gymnázia Opatovská cesta 7 

v Košiciach.  Pomocnú ruku im poskytli p. učiteľky Mgr. Adriana Ivanková (jazyková 

úprava)  a Mgr. Jana Sidorová (výtvarné a grafické prevedenie). 

 

Veríme, že sa Vám bude naša tvorba páčiť a pri čítaní sa ponoríte do čara príbehov. 
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