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Čo robí Santa Claus v lete... 

(Vanessa Kolesárová) 

 

Ďaleko na severe vo Fínsku je malá dedinka Santa Clausa. Býva tam Santa spolu so 

svojimi pomocníkmi Elfmi. Túto dedinku navštevujú celý rok deti a dospelí z rôznych kútov 

sveta. Čo robí Santa v zime, to asi každý z nás vie, ale čo robí Santa v lete? Túto otázku si už 

určite aspoň raz, položil každý z nás. Aj malému Félixovi vŕtalo v hlave, čo ten Santa asi 

v lete robí. Uvažoval deň aj noc, až raz prišiel s nápadom. Čo tak navštíviť Santovu dedinku 

a presvedčiť sa sám. Spolu so svojimi rodičmi sa v jedno prázdninové ráno vybrali na výlet. 

„A sme tu!“ povedal Félixov otec. „Pozri sa na to námestie a na ten domček v strede 

námestia, to je Santov domov!“ „Je to tu nádherné, prekrásne!“ povedal Félix. Vybehol z auta 

a nevedel, ktorým smerom sa vybrať skôr. Vedľa Santovho domčeka stálo veľa ďalších 

malých domčekov. „Čo v nich asi je? Prečo je ich tak veľa?“ opýtal sa mamičky. „No, ja 

neviem Félix, poďme sa pozrieť.“ Prišli k prvému domčeku. Spoza okienka bolo počuť 

smiech. Mysleli si, že je tam kopa detí. Keď však prišli bližšie, boli veľmi prekvapení. Nazreli 

cez okienko a za stolom videli sedieť asi tak dvadsať malých stvorení. „Kto je to?“ opýtal sa 

Félix. „To sú Elfovia, Santovi pomocníci!“ povedal ocko. „A čo tu robia? Pozri vpredu, pred 

tou tabuľou stojí starší Elf, ktorý im niečo vysvetľuje. To je škola!“ povedal otecko. „V lete 

starší Elfovia pripravujú mladších Elfov na prácu v zime,“ dodal otecko. „Tak sa poďme 

pozrieť ďalej.“  

Vošli do druhého domčeka, kde videli obrovský stroj. Félix nechápavo vygúľal oči 

a pozrel sa na ocka. „Čo je to?“ opýtal sa ho. „To je Santov stroj!“ „A načo potrebuje Santa 

taký veľký stroj?“ „To je stroj na výrobu hračiek.“ „Aha, takže tu Santa vyrába hračky pre 

deti,“ skríkol Félix. „Áno a takýchto strojov je v týchto domčekoch ešte niekoľko, aby stihli 

vyrobiť hračky pre deti na celom svete.“ „A kúpiš aj mne takýto stroj?“ „Nie, nie, takýto stroj 

má len Santa, takýto stroj sa kúpiť nedá,“ povedal ocko a usmial sa na Félixa. 

„Poďte rýchlo sem!“ zakričala mamička, ktorá už stála pred ďalším domčekom. Z domčeka sa 

šírila krásna vôňa perníkového korenia a škorice. „Tu v tomto domčeku vyrábajú Elfovia 

vianočné perníčky,“ povedala mamička. „Wau, sú krásne a ako chutne vyzerajú,“ povedal 

Félix.  

„No poďme, poďme, ďalej tam vidím domček, na ktorom je akási veľká schránka, poďme 

rýchlo tam, som veľmi zvedavý, čo tam asi je!“ zvolal Félix. Keď vošli dnu, všade videli 

veľké kopy listov od detí z celého sveta. Elfovia ich tu triedili na kopy, podľa toho, čo si deti 



od Santu želali. Félix sa zamyslel a povedal: „Ešteže má Santa toľkých pomocníkov, ako ináč 

by toto všetko stihol.“  Zrazu sa obzrel a v okne toho najväčšieho domčeka v strede námestia 

zazrel Santu. Nestihol ani nič povedať, len sa rozbehol a utekal rovno k tomu domčeku. 

Pribehli k nemu, pozreli sa do jeho tváričky, ktorá žiarila šťastím. „Pozrite, pozrite, čo robí 

Santa v lete!“ Santa sedel v hojdacom kresle pri okne, kde oddychoval. Ale nebolo to celkom 

tak. Pred Santom stál Elf, ktorý ho práve informoval o tom, ako sú na tom jeho sane, ako sa 

majú jeho soby. 

 Santa mal všetko pod kontrolou. Starostlivo, zodpovedne a s úsmevom na tvári každý 

deň kontroloval, či je všetko tak, ako má byť, či ide všetko podľa plánu. Nemyslíte si, že 

Santa má v lete prázdniny, to teda nie! Santa sa starostlivo pripravuje na ďalšie Vianoce, aby 

prinášal radosť deťom v tento najkrajší deň v roku.  

Tak sa Félix presvedčil, čo robí Santa v lete a že byť Santom nie je také jednoduché, ako si 

niektorí z nás myslia. 

 

 



Dory, Selly a pes Super... 

(Denisa Bognárová) 

 
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden útulok a v tomto útulku žilo malé biele šteniatko. 

Jedného letného prázdninového dňa prišla do útulku milá pani a šteniatko  si adoptovala. Dlho 

nerozmýšľala nad jeho menom, ako keby ho už mala vymyslené. 

,,Bude sa volať Super," radostne vyhlásila. Naložila Supera do prepravky a položila ho 

do auta na predné sedadlo. Po dlhej ceste auto konečne zastavilo. Superova nová panička ho 

vybrala z prepravky a položila na zem so slovami: „Tu budeš bývať.“ Super pozeral 

neveriacky na obrovský ružový dom s nádhernou záhradou. Po chvíli si uvedomil, že jeho 

panička už otvára  dvere do domu, preto sa rýchlo rozbehol za ňou a vošiel dnu. Vo vnútri už 

nedočkavo čakali dve dievčatá. Hneď, ako zbadali malé roztomilé šteniatko, rozbehli sa za 

ním a začali ho hladkať. Malo to byť prekvapenie k narodeninám dvojičiek. Bolo vidieť, že sa 

veľmi potešili. 

„Ďakujeme, mamka,“ povedali jednohlasne. V tej chvíli vyšiel z kuchyne ocko a v rukách mal 

tortu. „Poďte všetci do obývačky!“ povedal ocko a položil tortu na stôl.Všetci sa usadili na 

gauč a dvojčatá sfúkli sviečky. Potom mamka vytiahla spoza gauča tri darčeky. Dvojčatá ich 

otvárali postupne. V prvom darčeku bolo dvoje slúchadiel, v druhom  dvoje krásnych  šiat a v 

treťom darčeku bol pelech a obojok pre Supera. Selly, jedno z dvojčiat, podišlo k Superovi a 

nasadilo mu obojok, na ktorom bolo napísané jeho meno. Druhé dvojča Dory položilo pelech 

ku gauču, aby si Super mohol ľahnúť. Keď dojedli tortu, išli si ľahnúť, lebo už bolo veľa 

hodín. Super si ľahol k Selly do postele a hneď zaspal.  

Ráno, keď Super vstal, už nikto nebol v izbe, ani Selly ani Dory, tak vstal z postele a 

išiel ich hľadať. Hľadal všade, no nikde ich nemohol nájsť. Keď už to išiel vzdať, začul ako 

naňho niekto volá. Bola to Dory. Stála na záhrade aj so Selly. Super sa k nim chcel dostať, len 

nevedel ako. Dvere otvoriť nevie a v podstate ani nevie, kde sú tie dvere, lebo dom, v ktorom 

teraz býva, je fakt obrovský. Chvíľu rozmýšľal, a potom na to prišiel. Vyskočí z okna! Hľadal 

otvorené okno na najnižšom poschodí a keď ho konečne našiel, postavil  sa na parapet a 

pozrel sa dole. Pod ním bola trampolína. Nabral odvahu a skočil. Párkrát sa odrazil od 

trampolíny a pristál na zemi. Ihneď k nemu pribehla Dory so Selly a uisťovali sa, že je Super 

v poriadku. Našťastie sa mu nič nestalo. Selly vybrala z vrecka maškrtu  a dala ju Superovi. 

Zavrtel chvostom a Dory ho zobrala na ruky. Všetci traja sa pobrali do stredu záhrady a tam 

dievčatá začali Supera trénovať. Učili ho všelijaké pokyny - ,,Sadni, ľahni, popros, prines, 



prevaľ sa ..."  Po hodine cvičenia sa išli naobedovať. Všetci si posadali k stolu a začali jesť. 

Aj Superovi dali na zem misku s konzervou. Po obede si dievčatá aj so Superom išli vonku 

hádzať loptu. Keď sa unavil, ľahol si do tieňa a zaspal. Zobudil sa vo svojom pelechu pri 

gauči. Určite ho tam musela priniesť Selly s Dory, keď im už bolo vonku dlho. Keď odbilo 

deväť hodín, išli si dievčatá a Super ľahnúť. Museli, lebo na ďalší deň skoro vstávali.  

Ráno prišla mamka do izby. „Vstávať, vstávať a obliekať sa, lebo  prídeme neskoro!" 

plašila ich mamka. Keď sa dievčatá obliekli, rýchlo nastúpili do auta. Mamka za nimi pribehla 

a v rukách držala Supera. Podala ho Selly. Po chvíli sa auto pohlo a už boli na ceste. Onedlho 

dorazili na miesto. 

„A sme tu, vystupovať!“ povedala mamka. 

„A kde to vlastne sme ?“ opýtala sa Dory. 

,,Ideme zaočkovať Supera.“  

V ordinácii ich už čakal zverolekár. Selly mu podala Supera a on s ním odišiel do vedľajšej 

miestnosti, tam ho položil na ordinačný stôl. Otočil sa k pultu, kde mal pripravené štyri 

rovnaké striekačky a tabletky na spanie. Zobral do ruky tabletky na spanie a otočil sa 

k Superovi, že mu ich podá. Ako sa tak otáčal, zhodil všetky striekačky na zem.  

„Oh, nie, som to ja ale hlupák!“ pomyslel si. ,,Čo budem teraz robiť, veď nie všetky 

striekačky sú pre Supera.“ Zodvihol ich. Super zatiaľ nedočkavo sedel na ordinačnom stole. 

Zverolekár chvíľu pozeral na striekačky, a potom mu niečo napadlo. 

,,Čo ak mu pichnem všetky štyri striekačky, stane sa niečo?“  „Čo by sa mu stalo?“ rozprával 

sa sám so sebou. Nakoniec sa rozhodol, že mu teda pichne všetky štyri striekačky. Najprv mu 

dal tabletku na spanie. Potom mu zaradom pichal jednu injekciu za druhou. Keď sa Super 

zobudil, zverolekár naňho pozeral ako na dinosaura v obchodnom centre - s otvorenými 

ústami. Super sa ho tak zľakol, až si cvrkol. CINK! Zrazu niekto  vošiel dovnútra. Bola to 

Selly, Dory a ich mamka. Prišli si po Supera. Zverolekár k nim prišiel a povedal im: 

,,Super je tamto v tej miestnosti, môžete si ho ísť zobrať.“  

Selly a Dory sa rozbehli do tej miestnosti a obzerali si Supera. Keď tam už boli viac ako päť 

minút, prišla za nimi mamka a všimla si, ako dievčatá s údesom pozerajú na Supera. Keď sa 

naňho tiež pozrela, neverila vlastným očiam. Super mal na chrbte dve veľké dúhové krídla. 

Super ešte stále nechápal, prečo naňho tak všetci pozerajú. Zrazu ho niečo pošteklilo na 

chrbte. Pozrel sa a zbadal veľké dúhové krídla. Odrazu vyskočil a snažil sa ich dať dole. Keď 

zistil, že to nejde, vzdal to. Selly ho zobrala na ruky a pomaly ho niesla vonku z ordinácie. 

Dory išla pred ňou, aby jej otvárala dvere. Mamka ešte išla za zverolekárom, aby zaplatila. 

Keď už aj ona bola na odchode, hodila na zverolekára zlostný pohľad. Všetky tri nastúpili do 



auta a išli domov. Doma sa najedli a Selly s Dory išli Supera vyvenčiť. Super chcel zistiť, 

načo sú krídla. Najprv si myslel, že na skákanie, ale vysoko nevyskočil. Potom, že na behanie, 

ale stále behal rovnako rýchlo ako predtým. 

Nakoniec si pomyslel: ,,A čo ak sú na lietanie?“ 

Išiel to vyskúšať, ale nevedel roztiahnuť krídla. Po chvíli mu niečo napadlo.  

,,A čo ak sa lieta pomocou mozgu?" hovoril si v hlave.  

Neostávalo mu nič iné, ako vyskúšať to, a tak si v hlave hovoril: 

„Chcem lietať, chcem lietať!“ a zrazu z ničoho nič sa krídla otvorili a Super vzlietol. 

 Lietal okolo domu a záhrady. Jediný problém, ktorý ešte nevyriešil, bolo pristátie. A tak 

vyskúšal: ,,Chcem pristáť, chcem pristáť!" a už bol na zemi. 

 

 

 

Po dlhej prechádzke si dievčatá išli pozrieť film. Super si ľahol medzi nich a zaspal. 

Keď skončil film, Selly s Dory si išli tiež ľahnúť a Supera nechali na gauči. Ráno sa Super 

zobudil skôr ako dievčatá. Keďže sa veľmi nudil, chcel ich zobudiť, tak išiel do ich izby a 

začal im oblizovať tváre. Keď sa mu konečne podarilo zobudiť Selly aj Dory, od radosti až 

vzlietol. Chvíľu levitoval vo vzduchu, potom pristál na Doryinej posteli. Podišiel bližšie k 

Dory a spýtal sa jej: 



,,Nemáš náhodou maškrtu, som celkom hladný.“  

,,Nie nemám, ale môžem ti ísť dať konzervu,“ odpovedala mu Dory.  

Zrazu jej došlo, že sa rozpráva so psom. Pozrela na Selly a potom na Supera.  

„Selly, zdá sa mi to, alebo je to sen?“  

Selly sa na ňu pozrela. ,,Áno, Dory, je to sen. Teda len tie fantastické veci. Inak je všetko 

realita.“  

„Ak je to sen, tak ma štipni, nech sa z tohto divného sna zobudím,“ poprosila Dory sestru. 

A zrazu sa to stalo. Niekto ju naozaj štipol. A ešte ju aj niečo olízalo na tvári. Bola to Selly so 

Superom. Sedeli na jej posteli a pozorovali ju. Keď sa Dory celkom prebrala, Selly jej 

vyrozprávala, ako v noci vstala z postele a začala sa prechádzať po izbe. A ako si sadla na 

posteľ a tvárila sa, že sedí v aute. Alebo, že sa s niekým rozprávala. Takže z toho vyplýva, že 

celý tento príbeh bol sen. 

 

 

 

Každý deň bojujem s trojhlavým drakom 

(Laura Matisová) 

 
Nie je deň, kedy by som sa nezobúdzala spoločne s troma mojimi najlepšími 

kamarátmi.  Volajú sa: „Nechce sa mi“, „Potom“ a „Už zas“.          

Ráno vstanem a prvý, kto sa ku mne ozve, je „Nechce sa mi“. Je horší ako ranný 

kohút. Stále opakuje to isté a nie a nie prestať. Rodičia na mňa kričia, aby som už vstala, no 

vojde mi do cesty „Potom“ a zakaždým ma zdrží. Už som takmer jednou nohou z izby a do 

toho mi vojde myšlienka, aby som si ustlala posteľ. Ja by som aj, ale „Už zas“ sa dostal 

k slovu a moja cesta k posteli je zrazu v nedohľadne. Keď sa konečne vychystám a vyjdem 

z domu, v pätách mi je „Nechce sa mi“ a spoločne s „Už zas“ robia plány na najbližšie 

hodiny.  Zazvoní zvonec a do triedy vojde učiteľka a káže opísať si príklad z tabule. Hľadám 

pero, ceruzu, farbičky a zrazu zistím, že „Potom“ si všetko privlastnil a ja si vôbec nemôžem 

urobiť poznámky. Vyhovára sa na „Nechce sa mi“.  Vraj on mu  poradil, aby mi tie perá 

a ceruzky schoval. Som nazlostená, a tak sa dám do reči s „Už zas“. Ale tomu sa vôbec 

nechce rozprávať.  Končí škola a ja utekám domov. Moji traja kamaráti sa na chvíľu odmlčali, 

no len čo prejdem prah nášho domu,  zbadám, že v kuchyni máme hostí. Už sú tu zas. 

„Potom“ a „Už zas“  sedia na pohovke. Potichu  sa vkrádam do svojej izby, ale oni sú 

rýchlejší. Predbehnú ma ani sa nenazdám, už si berú celú moju pozornosť. Chcem sa sústrediť 



na školu, ale „Nechce sa mi“ a „Potom“ ma neustále prehovárajú a ukazujú, čo iné by som 

mohla za ten čas urobiť. „Už zas“ je jediný, kto je ticho.  

Ale príde večer, mama ma posiela upratať kuchyňu, vyniesť kôš, umyť si zuby... No 

ako sa to všetko dá stihnúť, keď mám v dome toľkých známych ??? Ľahnem si večer do 

postele a hovorím si, že zajtra to bude ináč a nájdem si iných kamarátov. Nedá sa predsa 

stíhať toľko vecí, ak ich mám stále za pätami. No len čo si ľahnem do postele, „Nechce sa 

mi“ prehovorí a ja sa pomaly vzdávam. V duchu si ale hovorím, ako sa môžem vzdať takého 

dlhoročného priateľstva???  Veď kto iný bude vždy pri mne tak verne stáť, ako tí moji 

najlepší kamaráti: „Nechce sa mi“, „Potom“ a „Už zas“. Zatváram oči s pocitom, že sú pri 

mne. Sladko zaspávam... 

 

 

 



Kúzelné  lego                                                                                                                                            

(Natália Sajková) 

  
      „Stará mama, stará mama, porozprávaj nám rozprávku, prosím!“ prosíkali starkú jej dve 

vnúčatká: Mia a Lia. „Tak dobre, neviem, či si to dobre pamätám, ale myslím, že to bolo asi 

takto:                                                                                                                                                                                                                                                   

      Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna malá dedinka. Tá dedinka sa volala PERNÍČEK. V tej 

dedinke bol jeden menší domček, v tom domčeku žila rodinka: starká, starký, otecko, 

mamička a ich dve dcérky Miriam a Anka. Práve bol Štedrý večer. Deti dostali sukničku, 

knižky, korčule na ľad a dve legá - lego Friends, jeden veľký domček a karavan. Hneď si to 

rozbalili a veľmi sa tešili. Keď zaspali, začali sa v ich izbe diať čudné veci. Hračky, teda tie 

postavičky, ktoré si poskladali z lega, z ničoho nič ožili a vybrali sa k posteliam, kde spali 

dievčatká. Prišli k nim úplne potichučky a posypali ich kúzelným práškom,  ktorý dievčence 

zmenšil na ich veľkosť. Bábiky si ich zobrali do svojho domčeka, kde ich uložili do postele 

a aby ich nerušili, tak odišli do karavanu. Miriam sa spolu s Ankou zobudili na to, že sú v  

lego domčeku a vedľa nich ich lego bábiky. „Prosím, nechajte nás ísť, veď sme vám nič 

neurobili. Prečo ste nás zmenšili a uniesli? A vlastne, kde sme ?“  pýtali sa zmätené dievčatká. 

Bábiky im na to: „Ho, ho, hó, čo  toľko otázok?“ Miriam a Anka sa od  menšej hanby 

začervenali a bábiky pokračovali: „Prvá otázka, neuniesli sme vás, ale ste tu z určitého 

dôvodu  a zmenšili sme vás kvôli tomu, aby ste sa  zmestili do nášho sveta - lega. Druhá 

otázka, ste vo svojej izbe, len ste menšie a v našom domčeku, v ktorom žijeme a karavan 

máme preto, aby sme mohli ísť niekam na dovolenku,“ takto im odpovedali bábiky.  „A prečo 

sme tu?“ pýtali sa tak trochu vystrašené dievčatá. „Ste tu z toho dôvodu, že nám zajali našu 

kamarátku Nikol, ktorú väzní, aspoň si to myslíme, zlý čarodejník Marbuk,“ vysvetlili im 

bábiky. Dievčatá zhíkli: „Marbuk?! A ako vyzerá Marbuk? A kde vlastne žije?“ opýtala sa 

Miriam. „To je taký škriatok v ľudskom svete, no pre nás je to obor, má dlhú bradu až po 

kolená, nosí škriatkovskú čiapku  naopak a má čarodejnú bakuľu, no  nik nevie, kde býva, ale 

nazdávame sa, že žije vo vašej pivnici. Dúfam, že viete, kde sa nachádza vaša pivnica,“ 

odpovedali  a zároveň sa s obavou opýtali bábiky. „Samozrejme, je vzadu za domom,“ 

odpovedala Anka. „Skvelé, tak načo čakáme, utekajme zachrániť vašu kamarátku Nikol!“ 

rozkázala Miriam, a už leteli na karavane cez ich celý koberec, cez celú izbu a cez celú 

chodbu, až napokon boli pri dverách.  Pred dverami  ich zastavil  veľký pes Dingo, ktorý ich 

začal naháňať po celom dome až tak, že im v karavane došlo palivo a čerpacia stanica bola 



dve míle ďaleko. Ostali v karavane, lebo vedeli, že to šteňa sa nedokáže dostať dnu a sú 

v bezpečí. Keď sa Dingo unavil a zaspal, Miriam sa odvážila vyjsť z karavanu a šla sa 

presvedčiť, či naozaj spí, potom na nich zamávala, aby im naznačila, že je čistý vzduch. 

Zobrali si z karavanu len to, čo potrebovali a vybrali sa na dlhú výpravu. Našťastie  sa Anka 

vynašla, zobrala svoje kolieskové korčule, ale potrebovali len jednu, tak si vybrali pravú, 

a nasadli do nej a už išli s vetrom o preteky.  Prešli popod dvere a ocitli sa pri veľkej, tmavej 

a tajomnej pivnici, kde na nich čakalo VEĽKÉ nebezpečenstvo.  Anka  zapálila zápalku,    

otočila sa, no bábiky nikde. Iba Miriam stála za ňou  stuhnutá s vystrašenými očami: „ To –to 

-to  b –b -bol  Ma -marbuk !“ vykoktala zo seba vydesená Miriam, a tak museli so zapálenou 

zápalkou vstúpiť samy. Celé roztrasené sa pohli k dverám. Ťažké dvere sa s vrzgotom 

otvorili. Vstúpili a prvé, čo si všimli, bola veľká pavučina, ktorá mala na sebe rôzne 

drahokamy, perly a zlato. I keď bola nádherná, väznila ich kamarátku Nikol. Potom uvideli 

ešte rovnaké, ale  menšie pavučiny, ktoré väznili ich bábiky, ktoré sa ich snažili varovať pred 

veľkým, zlým pavúkom, ktorý nikdy nespí. Volal sa Kill. Anka videla, že má celé červené 

oči, a preto neuvažovala a začala mu spievať uspávanku. Pavúk rýchlo zaspal a sestričky 

utekali na pomoc Nikol a ich bábikám. Mali čo robiť, aby ich vyslobodili, lebo pavučiny, 

ktoré uplietol Kill ,boli zo železného drôtika. Po dlhom trápení sa im ich podarilo vyslobodiť. 

Začali oslavovať,  keď si všimli, že sa zem trasie, ale to nebolo normálne zemetrasenie, lebo 

to chvíľu bolo a chvíľu nebolo, celkom ako kroky obra. Len čo sa otočili, zistili, že priamo 

pred nimi zastavil Marbuk. „ Ale, ale, ale, kto tu prišiel zachrániť svoju kamarátku? Ha, ha, 

há hlúpučké dievčatká, vedel som, že si po ňu prídete,“ zachechtal sa a utrel si slzu od 

smiechu. „Čo si si myslel, že si po ňu neprídeme? Že našu naj kamarátku necháme tu? Si 

bezočivý Marbuk, mal by si vedieť, že takto to predsa v kamarátstve nechodí,“ vyčítala mu 

Anka. „No, upokoj sa, keď si taká, že sa nevieš k starému človeku správať slušne, tak si 

nakoniec ostaň v tejto starej a tmavej jaskyni so mnou. Budeš mojou nevestou, a ja ti 

vystrojím nevídanú svadbu. Čo ty nato? Veď takú ponuku nemôžeš predsa odmietnuť, aj 

bohatý som, aj múdry, “  lákal ju, lebo ešte nikdy nevidel také pekné dievča, ako bola Anka. 

„Prepáč, ale neostanem, lebo som veľmi mladá pre teba,“ Anka sa snažila jemne naznačiť, že 

môžu byť iba kamaráti. „ Ale ty tu aj tak ostaneš, či chceš, či nechceš!“ vykríkol nazlostene 

Marbuk. „Nie! To za všetko môžem ja, mňa si nechaj!“ ozvala sa bábika, ktorá sa chcela 

obetovať, lebo si myslela, že jej život nemá cenu. „To je zaujímavé, že chceš ostať. Na chvíľu 

sa dobre zamyslel. Potom po chvíli vraví: „Tak ostaň, rozlúč sa s nimi už  navždy! 

CHA,CHA,CHA,CHAA!“ zlovestne sa zasmial a spustil presýpacie hodiny, aby u neho 

neboli dlho tie srdcervúce rozlúčky. „Tak, dievčatá, veľmi rada som bola s vami, no rada sa 



obetujem za Anku, pretože počas toho výletu sme sa stali výbornými kamarátkami. Budete mi 

chýbať, nikdy na vás nezabudnem! AHOJTE!“  s plačom im naposledy zakývala, a potom 

s ním zmizla v hlbokom tieni.  

 

 

 

Naši hrdinovia odchádzali so slzami v očiach a Anka sa rozplakala  až tak, že z tej malej slzy, 

ktorá spadla na sneh sa premenila na jej kamarátku, ktorá sa obetovala za ňu. Anka nechcela 

tomu ani uveriť. Dievčatá sa so slzami v očiach  objali a nemohli sa jedna od druhej pohnúť, 

lebo sa veľmi tešili, že sú zase spolu. „ Nechceli by ste ostať u nás? Mohli by sme spolu 

chodiť nakupovať a tak, veď viete, ako,“  prosíkali ich bábiky. „Ste veľmi milé, no aj keď 

sme tu prežili skvelé dobrodružstvo, chceme sa vrátiť domov, budeme sa stále navštevovať 

a hrať sa spolu. Dúfame, že nás chápete,“ povedali  sestričky. „Jasné, chápeme vás, úplne vám 

rozumieme. DOVIDENIA!“ pozdravili sa bábiky a podali im prášok, ktorým sa vedeli zväčšiť 

a aj zmenšiť. „Ďakujeme,“ poďakovali sa a posypali sa práškom. Začali rásť a už boli veľké 

tak, ako mali byť. Videli, že je noc, a tak utekali rýchlo do postele. Vtom niekto zakričal: „ 

Dievčatá, vstávať, poďte do kuchyne!“ povedala mama. „Už ideme, povedali dievčatá. Po 



raňajkách sa Miriam opýtala: „Mami, prečo sa nepýtaš, kde sme boli? Prečo by som sa to 

mala pýtať, keď ste tú jednu noc pekne spali vo svojich posteliach?“ opýtala  sa nechápavo. 

Dievčatá sa na seba šibalsky usmiali a pochopili, že sa to odohralo počas jednej noci... 

 

 

O stratenom kráľovi 

(Tatiana Kočišová) 

 
Bol raz jeden kráľ Hubert, ktorý bol vdovcom.  Mal dve dcéry - Annu a Elizabeth, 

ktoré nadovšetko miloval.  Žena mu zomrela po narodení Elizabeth. Odvtedy sa v kráľovstve 

všetko zmenilo... 

Žili veľmi skromne, na hrade, ktorý bol pomenovaný po jeho manželke. Kráľove 

dcéry sa nevedeli zmieriť s tým, že im matka zomrela. Boli veľmi smutné a nešťastné, preto v 

kráľovstve vládlo ticho a smútok. 

Jedného dňa sa kráľ rozhodol, že odíde z toho smutného kráľovstva. Veľmi chcel, aby 

jeho dcéry boli veselé a šťastné, no nevedel, ako ich má rozveseliť. Anna a Elizabeth nechceli 

zostať bez otca, ale nevedeli, čo majú robiť. Nevedeli ho zastaviť, tak mu zbalili pár vecí a 

jedlo na cestu. 

 



 Blúdil lúkami, poľnými cestičkami, až sa ocitol v neznámom lese.  Hovorí si: „ Asi 

som  zablúdil, neviem, čo mám robiť,“ zamyslel sa. Zrazu dostal nápad.  Postavil si stan 

a rozhodol sa, že tu prenocuje a ráno pôjde hľadať cestu von. Noc bola veľmi chladná.          

Keď ráno vstal, dal si jeden rožok a vybral sa na cestu. Šiel, šiel, až pred sebou 

v diaľke uvidel komín. Z toho komína šiel dym, tak sa potešil, že tam stretne dobrých ľudí. 

Určite to bude chatka, v ktorej budú ľudia a opýta sa ich, kde je cesta von z toho tmavého 

lesa. Ako tak išiel, zrazu sa pred ním ocitol medveď. Kráľ už bol blízko pri  chate, zastal pred 

ním a nevedel, čo má robiť. Zrazu dostal nápad. Z tašky vytiahol kúsok  posledného rožka a 

dal ho medveďovi. Medveď však bol stále hladný. Z chatky zrazu vybehol muž so zbraňou a 

vystrelil do vzduchu. Medveď sa zľakol a utekal, čo mu nohy stačili. 

 Kráľ bol veľmi šťastný, že sa mu nič nestalo a rozhodol sa predsa len vrátiť k svojim 

deťom. Poďakoval sa svojmu záchrancovi a vydal sa na cestu domov. Anna a Elizabeth boli 

šťastné, keď uvideli svojho otca živého a zdravého. Kráľ im vyrozprával, čo zažil a všetci boli 

šťastní, až kým nepomreli... 

                                                    

 

O koníkovi a víle 

(Simona Trnovská) 

 

 

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden koník. Ale nebol to obyčajný koník. Bol to koník so 

snami, že sa raz stane jednorožcom. Jednej noci sa mu snívalo, ako so svojím stádom beží po 

lúke a každý obdivuje jeho krásny roh. Bol to preňho najkrajší sen. Jedného dňa sa náš malý 

koník vybral na cestu. Slniečko sa krásne usmievalo, stromy tancovali a on si pospevoval: 

         „Ja som malý koník, čo raz bude olympionik, 

                      roh si nasadím, potom sa posadím, 

                      na tie krásne lúky a jej krásne zvuky.“ 

Vtáčiky spievali do rytmu a srnky dupotali. Ako tak kráčal a spieval si, narazil na medveďa. 

Koník preglgol a pozdravil sa: „Dobrý deň, pán medveď.“ 

 „Čože tu taký malý koník poskakuje sám v lese?“ opýtal sa medveď. 

„ Idem za zázračnou vílou... pán medveď,“ vystrašene odpovedal koník. 

„A čože od nej chceš?“ hrubo sa spýtal medveď. 

„Nič veľké....len chcem, aby ma začarovala na jednorožca,“ natešene rozprával koník ďalej. 

„HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA!“ zarehotal sa mocným hlasom medveď. 



Zatriasol sa celý les. Koník sa zamračil a spýtal sa: „Ty nemáš žiadne sny?“ Medveď odvrkol: 

„Načo sú mi sny?“ Koník sa slušne odzdravil a udivený odišiel. 

V skutočnosti však medveď mal OBROVSKÉ sny. Rozhodol sa koníka sledovať. Ten 

si vykračoval po cestičke a zrazu  zbadal veľký strom a na ňom  maličký domček. 

„Veď to je víla!“ vykríkol koník natešene, až sa medveď zľakol. Víla k nemu priletela a milo 

sa opýtala: „Čo takého koníka láka do tohto lesa?“ 

„Chcel by som byť jednorožcom,“ sebavedome odpovedal koník. 

„Ale vieš, že to nebude zadarmo, že?“ prerušila ho víla, „musíš splniť veľmi ťažkú úlohu.“  

„A akú?“ bol zvedavý  koník. 

„Prines mi zub trojhlavého draka, ktorý býva v jaskyni za potokom pri skalách múdrosti,“ 

povedala víla a odišla... 

 

 

Šiel, šiel, až ho boleli jeho malé kopýtka. Chúďa koník sa prehrabával lístím, či bol 

dážď, či mráz,  nezastavil sa. Bol nedočkavý, ako bude ten drak vyzerať a kedy tam konečne 

príde. Po namáhavej ceste prišiel k veľkej skale múdrosti. Zhlboka sa nadýchol a vošiel.  

Z tmy začul chrápanie veľkého draka s tromi hlavami. Rozhodol sa, že draka 

nezobudí, len mu zoberie zub a odíde. Zdalo sa to ľahké, ale medveď ho prenasledoval 

a rozhodol sa sťažiť koníkovi robotu. Hodil po drakovi kameň a drak zrazu vstal a začal silno 

revať. Koníkovi sa zdalo, že oproti drakovi vyzerá ako malilinký gombík. Medveď sa tak 

škodoradostne zachichotal, až spadol do jaskyne aj on. A boli v tom spolu. Nič iné im 

nezostávalo, iba si navzájom pomôcť. Koník na neho nemal náladu, tak sa len zamračil, strčil 

mu do ruky meč, ktorý našiel pod kameňom a šli bojovať. Celí roztrasení sa rozbehli za ním 



a pichli ho mečom do nohy. Drak sa ešte viac rozzúril a zareval mocným hlasom: „Čo chcú 

také bezmocné zvieratá tu dole!?“ 

Koník odpovedal: „Tvoj zub,“ a pichol ho mečom ešte raz. Medveď len civel na 

odvážneho koníka a mlčal. Zrazu dostal nápad. Draka premôžu iba vtedy, ak mu zapichnú nôž 

priamo do srdca. Koník súhlasil, celou silou skočil na jeho ramená a zapichol mu meč do 

srdca. Drak zareval a spadol na zem. Koník z neho zoskočil so zubom v ruke a utekal 

s medveďom k víle. 

Úlohu splnil, a tak ho za odmenu víla premenila na krásneho jednorožca. Medveď sa 

mu poklonil a vyrazili spolu za jeho stádom. Bol šťastný, že sa mu splnil jeho veľký sen. 

A čo bolo s medveďom?  Odvtedy sa stali najlepšími kamarátmi.... 

                                                                                                

 

O šťastnej rodine 

(Alex Albrecht) 

 

            Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno dievčatko menom Anna. Mala modré oči a veľkú 

hrivu hnedých vlasov, ktoré žiarili do diaľky. Žila si v malom domčeku pod lesom s otcom 

a nevládnou matkou. Žili v chudobe, ale zato medzi nimi nevládol hnev a závisť, ale štedrosť 

a žičlivosť. Raz jej mamka tak ochorela, že už ani polievka a bylinky nepomáhali. A tak otec 

vyslal svoje jediné dieťa za mníchom do hôr. Ten mal vraj takú zelinu, čo dokázala potlačiť aj 

najhoršie bolesti. Otec dievčaťu pobalil na cestu chleba a syra, nech má po ceste čo jesť, cesta 

je predsa len dlhá a únavná. Tak sa dievča smelo vybralo na cestu.  

Ako tak ide, ide, trávnaté plochy pred domčekom striedajú kry a zelené stromy, vrzgot 

starého dreva zas spev vtákov. Namiesto kotkodákania  sliepok počuť zurčanie potôčika a les 

hrá všetkými farbami. Dievča sa pristavilo tu i tam, raz huby natrhať, raz ku kvetom 

privoňať... Práve sa zohla ku trsu fialiek, rozvoniavajúcich široko-ďaleko, keď pocítila na 

ramene teplú dlaň. Zaraz vyskočila, avšak to sa na ňu len milá horárova tvár usmievala: 

,,Dievča zlaté, čo tu robíš takto sama uprostred lesa, vlky a podobné zvery už nemálo 

opatrných ľudí roztrhali, ani obzrieť sa nestihli, nieto malé neskúsené dievčatko.“ ,,Ale pán 

horár,“ stála si za svojím dievčina. ,,V túto slnečnú hodinu vlky nechodia poza stromy 

a medvede nevyskakujú z kríkov, len jazvece a líšky šuštia lístím.“ ,,Tak teda šťastnú cestu, 

dievča drzé,“  zasmial sa horár. ,,Sama si tu neporadíš, chodníčky nepoznáš, les tobôž, a aj 

keby, tak stále ťa môže vlk strhnúť, alebo skalky pred roklinou zradiť.“ ,,Tak potom poďte so 



mnou, pánko, i cesta nám ubehne rýchlejšie a veselšie, i zver si bude menej dovoľovať.“ ,,Rád 

by som, ale nemôžem, lístie treba pohrabať, i vlky od košiara odohnať a do večera doma 

musím byť, aby sa o mňa žena nebála.“ ,,Tak teda šťastnú cestu, pán horár a nech vám ide 

práca od ruky,“ zvolala za horárom zberajúcim sa na odchod. ,,Tebe nech ten košík 

nespadne,“ zakričal smejúci sa horár za bežiacim dievčaťom. Tempo jej vydržalo pár minút, 

potom sa vyčerpane oprela o strom: ,,Musím sa ponáhľať, čas už pokročil a prebrodiť riečku 

musím  do západu slnka.“ A ako čoraz rýchlejšie sadala noc na šumiaci les, tak Annine nôžky 

čoraz viac zrýchľovali z pomalej chôdze do šialeného tempa. Práve, keď si chcela oddýchnuť, 

vlčie vytie vzlietlo nad les a už aj tak rýchlo bežiace nôžky pohnalo do ešte rýchlejšieho behu. 

Zbadala, že les nejako redne... a tam to bolo! Koniec lesa sa blížil ako hájnik, čo peknú dámu 

zazrel. A tam sa cestička končila. Neskoro si dieťa uvedomilo, čo to znamená. V plnej 

rýchlosti vrazila do stromov a vytackala sa až na kraj rokliny. Chvíľu balansovala na okraji, 

no nakoniec sa jej podarilo nájsť stratenú rovnováhu. ,,Skoro som spadla, zhrozilo sa dievča.“ 

Opatrne nazrela ponad okraj dole do rokliny na rovnomerne tečúcu riečku, kde pomedzi 

pokojne tečúci prúd trčali k nebu balvany zahrotené do tvaru špicov ako dýky smerujúce na 

každého, kto by sa odvážil čo i len pomyslieť na skok. Jeden pohľad a získaná rovnováha bola 

preč, dievčaťu sa urobilo zle a zakrútila sa jej hlava. Keď sa pokúsila vyrovnať,  jeden zradný 

kamienok jej vošiel pod topánku a spôsobil nepekný pád na koleno. Druhou nohou sa snažila 

zúfalo udržať, ale jej kvietkom zdobená topánka stúpla do prázdna.  

          Keď sa prebrala, ležala v zadymenej jaskyni neďaleko tlejúceho ohňa. „Bol to škaredý 

pád,“ poznamenal doteraz nespozorovaný človek v kúte jaskyne. ,,Mohla si prestať chodiť do 

konca života.“ ,,Tak ako to že som ešte nažive?“ zaujímalo sa zmätené dievča. ,,Raz za dva 

roky vyrastie neďaleko riečky bylina, ktorá vie vyliečiť aj najhoršie zranenia. Obviazal som ti 

ňou nohy, môžeš si ju už dať dole.“ Dievča si začalo odtrhávať z nôh obväzy, pričom 

s trhajúcim sa vláknom sa odliepali aj zosušené zvyšky rastliny. ,,Takže si mi dal všetko, čo si 

mal?“ ,,Ledva to stačilo,“ pokýval hlavou bylinkár. ,,Trochu menej a následky by si cítila 

doteraz.“ ,,Ako dlho som spala?“ spýtalo sa dievča v neblahej predtuche. „ Skoro dva dni – 

slnko už zapadlo,“ zadíval sa na ňu muž.  ,, A nič z tej zelinky ti neostalo?“ spýtalo sa zúfalé 

dievča. ,,Ako som povedal, všetko som dal tebe. A teraz, ak dovolíš,  rád by som pokračoval 

vo svojej práci. Ráno sa môžeš s východom slnka vydať domov.“ Chvíľu sa prehadzovala 

a nevedela zaspať,  nakoniec ju však vyčerpanie vtiahlo do chaotického víru snov. 

           Ráno sa pozberala, mastičkárovi odzdravila  a vybrala sa podľa jeho inštrukcií smerom 

domov. Cesta domov jej rýchlo ubiehala, už sa nezastavovala na každom kroku a pri každom 

strome. Keď prišla domov, vítala ju otcova zronená tvár a v malej izbe mamin sípavý dych. 



Keď ju mama zbadala, kývnutím ruky si ju zavolala k sebe. Pritiahla si ju až celkom k uchu 

a tam jej povedala: ,,Sníval sa mi sen. V noci ku mne prišiel vlk, olízal mi ruku a povedal mi 

ľudským hlasom: do troch týždňov vyzdravieš. Suseda z vedľajšieho dvora Ťa prekliala, lebo 

Ti dobrú rodinu závidela.“ 

           Na ďalší deň sa otec vypravil za susedkou, netušiac pritom, čo vykonala. Zaklopal 

a milo sa usmial, ale suseda preňho pekného slovka nemala, len zamračená tvár naňho zle 

pozerala. Nakoniec sa sám vychytil preč, veď nebude predsa nasilu tam, kde ho nechcú. 

Suseda to už nevydržala a v noci sa vychystala, pobrala si popol, metlu a dajaké čudesné 

bylinky, tak ako sa na čarodejnicu patrí. ,,Keď kúzlo nezabralo, tak to musím skoncovať s tou 

ježibabou sama,“ hovorila si, kým kráčala smerom k malému domčeku sčupenému pod lesom. 

Práve sa chystala vstúpiť na dvor, keď kohút skorý príchod úsvitu oznámil. Zľakla sa starena 

preveľmi: ak nebude do prvých lúčov slnka v pivnici spať, zle s ňou bude, veru zle. Bežala, 

ako len vládala, metlu v dlaniach zvierala. Už videla svoju chajdu a za ňou ostatné domčeky. 

,,Stihnem to,“ zaradovala sa bosorka. Práve preskakovala cez drevený plot, keď jej do chrbta 

vrazil ostrý ako dýka prvý lúč skorého brieždenia. Darmo sa plazila ku dverám, každý ďalší 

lúč ju priklincoval o trochu viac k zemi. S každým nádychom cítila, ako z nej odchádza život, 

ktorý si takto škaredo znesvätila. Medzitým v malom domčeku pod lesom mama zostarnutá 

z vyčerpania a choroby ako po rokoch driny, ťahala sa s dcérinou pomocou na dvor. Keď 

vyšla na dvor,  hrejivé slnečné lúče ju zaliali ako objatie príjemného tepla. Dívala sa na tú 

krásnu zeleň vôkol a cítila, ako sa do nej s každým nádychom vlieva život, o ktorý tak 

bojovala a ktorý si svojou láskavosťou a dobrotou zaslúžila.  

 



Jožko gambler  

(Matej Štefko) 

 

Jedného dňa sa Jožkovi narodil brat Toby. Keď mal štyri roky, tak už vedel aj chodiť,  

aj hovoriť. Jožko už mal vtedy pätnásť rokov a po príhode s počítačom, ktorá sa stala pre 

štyrmi rokmi, už netrávil skoro žiaden čas za počítačom. Raz, keď si  robil domáce úlohy, 

jeho mladší brat Toby prišiel do jeho izby. Jožko si ho nevšímal. Ako tak Toby  bežal po izbe, 

omylom zakopol o počítač. Jožko sa hneď otočil a v panike zobral brata na ruky a utekal s 

ním do obývačky, aby sa nestalo to, čo pred štyrmi rokmi. Počítač znova začal vydávať čudné 

zvuky, no o chvíľu to prestalo. Jožko sa bál, že zase sa niečo pokazilo vo virtuálnom svete 

ako vtedy.... Ale s počítačom sa nič nedialo. Vydýchol si a išiel si dokončiť úlohy.  

 

 

Večer, keď už išiel Jožko spať, počítač sa rozsvietil, začal vydávať zase tie divné 

zvuky. Rýchlo vstal z postele a utekal do obývačky za mamou. Povedal jej, že nemôže spať, 

ale stále počul tie čudné zvuky z počítača. Zrazu počul buchot. Všetci si mysleli,  že to boli 



susedia. Ale Jožko si bol viac než istý, že ten buchot vychádzal z jeho izby. Vošiel dnu a… 

pred počítačom stál Super Mário, Crash Bandicoot, Ratchet a Clank. Vysvitlo, že tentoraz sa 

vo virtuálnom svete nič nezmenilo, ale keď Jožkov brat Toby omylom kopol do počítača, tak 

počítač „vcucol“ vymyslené postavy z virtuálneho sveta do reality. Potešil sa, že znova uvidel 

Mária, Crasha a ostatných, ako vtedy pred štyrmi rokmi... Ale jeho rodičia nevedeli o príhode, 

ktorá sa Jožkovi stala, tak im všetko rozpovedal a ukázal im virtuálne postavy z počítačových 

hier. Tak spolu s Máriom, Crashom, Ratchetom a Clankom vošli do obývačky. Rodičia sa na 

nich pozerali s údivom, či sa im sníva alebo nie. Mama bola celá zhrozená z toho, čo sa 

Jožkovi stalo pred štyrmi rokmi, keďže doteraz o ničom nevedela. Jožkov otec bol v údive 

ešte chvíľu, lebo keď bol možno taký starý ako Jožko, tak hral prvého Super Mária ešte na 

hracích automatoch a teraz ho videl pred sebou. Museli však vyriešiť jeden problém: Ako 

dostať virtuálne postavy naspäť do ich virtuálneho sveta. Vtedy Mário povedal Jožkovi, že 

zlého Bowsera tiež vcucol jeho počítač do ľudského sveta a stihol utiecť cez okno v Jožkovej 

izbe. Nastúpil na svoju lietajúcu loď a uniesol so sebou jedného vedca z virtuálneho sveta, 

ktorý jediný vedel, ako sa dostať zo sveta ľudí do virtuálneho sveta. Bowser chcel odísť sám a 

Mária, Crasha, Ratcheta a Clanka chcel nechať navždy vo svete ľudí, aby zase ovládol celý 

virtuálny svet. Mário ešte povedal, že Bowser so svojou lietajúcou loďou išiel na Mesiac. 

Jeho loď bola taká rýchla, že podľa Mária už dávno bol na Mesiaci. Ale ako sa dostať na 

Mesiac? Po štyroch hodinách, keď už boli všetci zúfalí a nevedeli, čo majú robiť, tak zrazu 

Jožkov otec vykríkol, že vie o jednej malej rakete, o ktorej čítal v jednej fantasy knihe. 

Jožkova mama ho hneď zrušila, že to bola len vymyslená kniha. Tak Jožko a ostatní aspoň pol 

hodinu počúvali, ako sa rodičia hádajú, že kto má pravdu. Nakoniec to už Mário nevládal 

počúvať, tak skríkol a rodičia sa v sekunde prestali hádať. Keď už sa chystali na cestu, počítač 

zrazu začal vydávať divné zvuky a po chvíli zase silný buchot. Jožko s otcom rýchlo vbehli 

do izby a na zemi uvideli veľkého chlapa. Jožko ho hneď spoznal. Bol to zaklínač Geralt z 

Rivie. Zaklínač je profesionálny zabijak príšer. Jožko už vtedy hral hry pre staršie deti, preto 

sa do virtuálneho sveta zamiešali postavy z hier pre starších. Jožko ho poprosil o pomoc, lebo 

v boji proti Bowserovi sa im bude hodiť. Geralt súhlasil, že im pomôže a spolu sa vydali na 

cestu. No zabudli, že kým sa hádali a dohadovali, tak si nevšimli, že je už hlboká noc. Mário, 

Crash, Ratchet, Clank a Geralt u Jožka prenocovali. Na druhý deň im Jožkova mama nabalila 

čisté oblečenie, jedlo a veľa vody na cestu. Podľa knihy mala byť raketa ukrytá v parku 

Yellowstone. 

Vydali sa na ďalekú cestu...Naozaj tam našli obrovskú jaskyňu, ale nevedeli, či tam 

naozaj tá raketa je. Vošli do jaskyne a narazili na niečo veľké  prikryté plachtou. Strhli 



plachtu a naozaj tam bola malá raketa, na ktorej na boku bolo napísané Odysea. Presne ako v 

knihe. Jožko a ostatní sa pokúšali naštartovať Odyseu. Neskôr im pomohol aj otec a Odyseu 

naštartovali. Hneď do nej všetci nastúpili a išli na Mesiac za Bowserom. Keď už boli skoro 

tam, rakete došlo palivo a museli pristať na najbližšej planéte. Ostrov, ktorý bol na tej planéte 

vyzeral ako kostra dinosaura. Všetci si hneď uvedomili, že sú na planéte dinosaurov. Po 

pristáti uvideli nejakú zničenú a schátranú starú raketu, ktorá asi havarovala na tejto planéte. 

Jožkovi hneď svitlo, že keď tam je nejaká raketa, tak tam musí byť aj nejaké palivo.  

Jožkov otec s Crashom, Ratchetoma Clankom zostali strážiť raketu a Jožko s Máriom a  

Geraltom išli preskúmať tú raketu. Zrazu zbadali spacieho T-Rexa a za ním bolo veľmi veľa 

iných dinosaurov. Rýchlo sa schovali za skalu a rozmýšľali, čo budú robiť. Ešteže mali Mária. 

Mário mal totiž zázračnú čiapku a keď ju niekomu dal na hlavu, okamžite sa do neho 

prevtelil. Tak potichu prišli k T-Rexovi a Mário hodil svoju čiapku na T-Rexovu hlavu a  

prevtelil sa do T-Rexa. Mário bol teraz obrovský T-Rex. Jožko s Geraltom mu vyliezli na 

chrbát a Mário sa rozbehol k rakete. Všetci dinosauri utekali, lebo sa báli. Prišli k rakete a 

naozaj tam bolo palivo. Uvideli obrovský palác, ktorý Bowser stihol za tú dobu vybudovať. 

Rýchlo vošli dnu a tam uvideli strašne veľa Bowserových vojakov. Jožko, Jožkov otec, 

Mário, Crash, Ratchet, Clank a Geralt všetkých vojakov premohli a išli za Bowserom. Vbehli 

do jeho pracovne a na Jožkovho otca, Crasha, Ratcheta a Clanka spadla klietka. Jožko s 

Máriom sa uhli. Začali proti nemu bojovať. Jožka Bowser hodil o stenu, ale Jožko vstal a nič 

sa mu nestalo. Nakoniec zozadu hodil Mário svoju čiapku do Bowserovej hlavy a omráčil ho. 

Potom otvorili klietku Jožkovmu otcovi, Crashovi, Ratchetovi a Clankovi. Oslobodili vedca a 

Bowserovi zničili loď, aby navždy zostal na Mesiaci. Nastúpili do rakety a odišli na Zem. U 

Jožka doma vedec prepojil Jožkov počítač s virtuálnym svetom, aby mohol  cestovať z reality 

do virtuálneho sveta a aby mohli virtuálne postavy cestovať z virtuálneho sveta do reality. A 

tak sa navštevujú až dodnes.... 

 

Vojna LEGO hrdinov 

(Maxim Grečner) 

 

Bol raz jeden chlapec. Volal sa Billy. Mal veľmi rád LEGO. Cez STAR WARS, 

CITY, až po NINJA GO. Ale nevedel jednu vec, ŽE JEHO LEGO ŽIJE. Každý deň ráno, po 

škole, keď si napísal úlohy, aj pred spaním sa s ním hral a hral. Raz sa hral s jedným legom, 

potom s druhým. Trávil s ním čas až do noci, ale ak chcel ráno vstať do školy, musel ísť spať.  



V jeden večer mama zhasla svetlo a Billy zaspal. Ani netušil, že sa v jeho izbe 

rozpútala veľká vojna medzi STAR WARS a NINJA GO. Najlepší tím Star Wars boli 

postavičky ako: pilot Poe Dameron, Luke Skywalker, kapitán Lando, princezná a generálka 

Leia Organa, jej syn Kylo Ren a majster Yoda. Na druhej strane v tíme Ninja go boli: ninjovia 

Kay, Jay, Coul, Zane, Nya a sen sej Wu. Po celej izbe, zo skrine a krabíc na hračky vyleteli 

draci, ale aj veľa stíhačiek, ako napr. X-Wing,  A-Wing, U-Wing a pár ďalších. Draci ovládali 

rôzne elementy, a to Oheň, Zem, Vodu a Blesky. Vo vzduchu a na koberci sa rozpútala 

obrovská vojna, no nikto nevyhrával, stále boli ich sily v rovnováhe. Museli teda povolať 

posily. Yoda s Landom išli hľadať veľkých vládcov Kylo Rena, Jango Fetta, Dartha Vadera 

a Luka Skywalkera vo veľkosti Bionicle postáv. Zatiaľ čo oni hľadali, Poe ničil postupne s X-

Wingom všetkých drakov s Boba Fettom a jeho seizmickými náložami (to sú také bomby, čo 

ich výbuch dosahuje minimálne kilometer). Z ulice bolo vidno svetlo vybuchujúcich bômb. 

V izbe sa dokonca objavil aj legový sneh, kanóny a veľa iných vecí. Ninjovia vytvárali 

vzdušné víry a tornáda. Kay s Coulom a Zaneom išli po Kylo Renovi, ale on ich celý čas 

udržiaval od seba svojou silou. Yoda a Lando sa stále neukazovali, preto ostatní vyslali ďalšie 

stíhačky a z druhej strany zvyšných drakov. Veľkí vládcovia sa neukázali.  

 

 



V tom začal pípať budík a všetko sa zastavilo. Billy sa zobudil a nechápal, prečo je 

v jeho izbe ešte väčší neporiadok, ako nechal večer. Zobral si pár postavičiek do školy a jeho 

kamaráti podľa dohody tiež. Keď Billy odišiel z izby, lego hračky pokračovali vo vojne. 

V škole to bola počas prestávok zábava. Kamaráti doniesli stíhačky a drakov zo svojho domu 

a všetci sa spolu hrali. Doma u Billyho to bolo bláznivé. Leia sa už bála: ,,Ak sa Lando 

a Yoda nevrátia s veľkými vládcami, prehráme vojnu a aj svoje pekné výstavné územie na 

polici, a potom sa budeme tlačiť v škatuliach!“ S radosťou z diaľky videla ako obrovské 

postavy prichádzajú. Leia, Kylo a Luke zatláčali s vojakmi unavených samurajov a ninjov, ale 

aj napriek únave ich bolo viac. Veľkí nakoniec zatlačili nepriateľov do rohu izby. NINJA GO 

sa vrátili domov porazení. 

STAR WARS oslavovali, ale nevšimli si, že dve legové kocky sú aj na posteli 

a písacom stole. Keď sa Billy neskoro večer po krúžku vrátil domov, všimol si zmeny v izbe 

a povedal si: „Ja som to takto predsa nenechal?!“ Bol presvedčený, že pred odchodom veľké 

postavy nevyťahoval. Neostalo mu nič iné, len pokrčiť plecom a ísť spať. 

Jeho lego začalo novú vojnu  - medzi PIRATES a SUPER HEROES. 

 

 

O princeznej a zázračných dvierkach 

(Tara Bednáriková) 

 

 Žila raz jedna princezná Charlotta. Mala veľmi rada dobrodružstvo. Čítala veľa 

dobrodružných kníh a túžila nejaké dobrodružstvo aj zažiť. Nebola obyčajná namyslená 

princezná, chcela všetko robiť sama. Milovala kúzla a veľa o nich počula, no žiadne doposiaľ 

na vlastnej koži neokúsila. 

Jedného dňa sa rozhodla, že sa pôjde poprechádzať do kráľovskej záhrady. Ako sa tak 

prechádzala, čítala si popritom knihu o princeznej a drakovi. Zrazu okolo nej preletel motýlik 

s prekrásnymi krídlami. Poletoval veselo okolo nej, tak išla za ním, lebo sa jej zdalo, že ju 

chce niekam zaviesť. Letel smerom k starému dubu. Charlotte sa zdalo, že sa tam niečo 

zablesklo. Prišla bližšie a zazrela malinké dvierka. Vyzerali zázračne. Prv sa ich bála otvoriť, 

ale potom si spomenula na hrdinku zo svojej obľúbenej knihy a povedala si, že musí byť 

odvážna. A tak tie dvierka pomaly otvorila. Nazrela dnu a uvidela niečo neuveriteľné. Bola za 

nimi krásna kúzelná krajinka. Vošla do vnútra a vtom sa jej šaty zmenili na prenádhernú róbu 

a v ruke držala kúzelnú paličku. Nebolo to však všetko iba krásne. Ako kráčala po lúčnej 



cestičke, odrazu za sebou zbadala tri zeleno-fialové žaby. Naháňali ju a kričali na ňu: „Poď 

sem!“ Charlotte nevedela, čo od nej môžu chcieť a dosť sa naľakala. Utekala a skryla sa za 

najbližší krík. Tam ju učupenú zbadali dve víly – Lorena a Bella. Podišli bližšie a pýtali sa jej: 

„Si priateľ alebo nepriateľ?“ Charlotte vystrašene odpovedala: „Prepáčte, že otravujem, len 

som sa stratila.“  S vílami sa Charlotta skamarátila a tie ju zaviedli do skrýše, ktorú vytvorili, 

aby sa k nim žaby nedostali. Zrazu boli všetky tri spolu v krajinke víl a Charlotte sa cítila ako 

v rozprávke. 

 

 

Chcela vyskúšať aj svoju novú kúzelnú paličku, no nedarilo sa jej. Spýtala sa Loreny: 

„Kde to som? A kto boli tie žaby?“ Víla jej milo odpovedala: „Si v ríši víl a tie žaby sú 

poskokovia zlej kráľovnej.“ Charlotta víle povedala, že v takej zázračnej krajine ešte nikdy 

nebola. Lorena dievčatku ukázala, že má na hlave ozajstnú korunu a že asi bude stratená 

skutočná kráľovná. Charlotta sa iba zasmiala a povedala, že to iste nie je možné. Bella sa jej 

spýtala: „Tak prečo máš na hlave korunu?“ Charlotta tomu tiež nerozumela. Obe víly ju 

poprosili, či by im nepomohla poraziť zlú kráľovnú a jej čary, ktorými ich chce všetky 

pochytať. 



Tak sa teda vybrali do hradu zlej kráľovnej. Prišli celkom blízko, ale museli kúzlami 

prejsť cez sedem zlých žabích strážcov. Stali sa vďaka kúzelnej paličke neviditeľné. Podarilo 

sa im vojsť do vnútra priamo ku kráľovnej. Tá sa Charlotty spýtala: „Kto si? Prečo máš 

korunku, keď ja som tá pravá kráľovná víl?“ Dievčatko odvážne odpovedalo: „Skutočná 

kráľovná víly nekradne, ale pekne sa o nich stará, ty len potrebuješ všetku moc!“ Kráľovná 

nahnevane vstala a rozbehla sa smerom k Charlotte, ale tá ju mocným kúzlom nakoniec 

porazila a premenila sa na krásnu vládkyňu kúzelnej ríše. Vládu sa však rozhodla prenechať 

vílam, pretože sa musela vrátiť domov za svojou rodinou. Tak odišla zo zázračnej krajiny. 

Vílam sľúbila, že sa za nimi rada kedykoľvek zastaví. Odvtedy princezná verila na zázračné 

svety a ďalej žila na zámku, teraz už však bohatšia o krásne, kúzelné spomienky. 

 

 

Odchod z Londýna  

(Alex Eiben)    

 

Píše sa rok 1731. Ja, James O´Connell, som sa rozhodol ísť k námorníctvu. Síce moja 

rodina bola proti tomu, ale ja som sa rozhodol tak. Napísal som list veliteľovi námorníctva. 

Odoslal som ho a čakal na odpoveď. Odpoveď prišla až o týždeň. Otvoril som ho a čítal to, čo 

tam bolo napísané:  

 

Vážený pán James!             

Vážime si Vašu žiadosť o vstup do námorníctva. Preto Vám oznamujeme, že Vás prijímame.  

 

                                                                                                   Henrich Kleimann  

 

Keď som to dočítal, veľmi som sa potešil. O dva dni neskôr mi prišiel ďalší list. 

Taktiež z námorníctva. Písalo sa tam, že mám prísť do Londýna 27. augusta 1731. To bude o 

tri dni. Londýn je ďaleko, pretože ja bývam v Birminghame. Tam nie je prístav. Začal som si 

baliť kufor. Nastúpil som do kočiara, ktorý som si nechal zapriahnuť a išiel som do Londýna. 

Cestovali sme tri dni. Kočiar ma vysadil pri prístave. Tam som už uvidel veľkú loď. Vošiel 

som do prístavu a išiel som za vedúcim. Ten mi povedal, že tá veľká loď mieri do Talianska a 

že tam ma už čakajú. Tak som vyšiel na loď, pozdravil kapitána, ktorý sa volal Herbert 

Crouk. Mal dlhé čierne vlasy, hnedé oči, tmavomodrý klobúk a tmavomodrú uniformu. Bol 



veľmi milý, ale zároveň aj prísny. Opýtal som sa ho: ,, Kde si môžem zložiť veci?" On mi 

odpovedal: ,,Dole máš kajutu. Jej číslo je 5, odpovedal mi, ,, zavedie Ťa tam John."  

,,John!" zvolal kapitán.  Ku kapitánovi pribehol mladý chlapec s hnedými vlasmi a  modrými 

očami, v bielej námorníckej uniforme. ,,Zaveď tohto nového námorníka do jeho kajuty," 

povedal kapitán Crouk. ,,Aké má číslo jeho kajuta pane?" opýtal sa John. ,,Kajuta číslo 5," 

odpovedal mu kapitán. ,,Áno, pane, zavediem ho tam," povedal John kapitánovi. Keď už sme 

boli pri dverách mojej kajuty, John sa ma opýtal: ,, Ako sa vlastne voláš ?" Ja som mu 

odpovedal: ,,Volám sa James  O´Connell." ,, A ja sa volám John Karhington," povedal John. 

,,A ty, v ktorej kajute bývaš ?" opýtal som sa ho. ,,V kajute číslo 6," odpovedal mi John. 

,,Ďakujem!" poďakoval som mu. ,,Nemáš začo!" povedal.  

Otvoril som dvere do kajuty. Keď som sa pozrel dnu, skoro som odpadol. Bolo to 

nádherné. Bola tam veľká posteľ, čisté okno, koberec a veľká skriňa. Vošiel som do dnu. 

Zatvoril som dvere a išiel som sa vybaliť. Svoje šaty som si odložil do skrine.  Kapitán na 

palube zakričal: ,,Zdvíhame kotvy!" Loď vyplávala z Londýna. V Taliansku budeme o tri 

týždne. Je to dlhá plavba.   

 

 



 

Cestou do mojej kajuty som uvidel mapu, na ktorej bola zakreslená trasa našej cesty. 

Pôjdeme okolo Francúzska, Španielska, Monaca. A potom prídeme do Talianska. V Taliansku 

by sme mali ostať dva mesiace, potom ideme na Kubu.   

Po dvoch dňoch som uvidel Francúzsko. Bola búrka. Vlny boli vysoké, mohutné a 

veľké. Na oblohe boli blesky. Veľmi husto pršalo, fúkal silný vietor. Kapitán povedal: 

,,Musíme zakotviť vo Francúzsku!" ,,Prečo?" opýtal sa John. ,,Zúri strašná búrka, nechceme 

predsa stroskotať!" odpovedal mu kapitán. Zakotvili sme v meste Brest, na západe 

Francúzska. Museli sme vystúpiť, pretože loď mala potrhané plachty. Vstúpil som na breh a 

uvidel prekrásne mesto. Kapitán Crouk nám vybavil ubytovanie v jednom dome. Vstúpili sme 

dnu, bola tam jedna žena, ktorá sa nám prihovorila: ,,Kapitán Crouk,“ už som vás tu čakala. 

Volám sa Marie Curicu´e. Vaše izby sú 1,2,3. ,,Ďakujem!" poďakoval sa kapitán. Číslo tri 

bola izba pre kapitána. My ostatní sme si rozdelili izby - traja do jednej a traja do druhej izby. 

Ja som sa rozhodol, že budem na izbe s Johnom a Chuarésom. Chuarés pochádza z Argentíny. 

Vošli sme dnu. Boli tam tri postele. Okno bolo smerom do mesta. Spali sme tam 3 dni. Na 

tretí deň prišiel kapitán a oznámil nám, že môžeme pokračovať v plavbe do Talianska. Po 

chvíli sme sa vzdialili od brehov. Kapitán zakričal: ,,Smer Taliansko!" Zišiel som do mojej 

kajuty, kde som našiel knihu. Vybral som ju. Bola kožená, s tmavohnedým remienkom. 

Otvoril som ju a na prvej strane bolo napísané:  

 

Tento denník patrí Pablovi Malocovi. 

 

Bolo to napísané po španielsky. Našťastie som žil 2 roky v Cordobe. Cordoba sa nachádza na 

juhu Španielska. Čítal som ďalej.  

 

Narodil som sa v Cordobe, v roku 1639. Keď som bol malý, 

lákali ma staré a záhadné veci. Lákalo ma aj dobrodružstvo 

a more. Keď som mal 12 rokov, našiel som v knižnici knihu  

o stratenom meste, z roku 1554. Písalo sa tam, že existuje 

jedno staroveké mesto, ktoré nikto, nikdy nenašiel.  

To mesto ma začalo fascinovať. Ako 21- ročný som išiel do Peru, 

pretože tam sú rukopisy, kde leží to mesto. 

 Naozaj som ich tam našiel. V rukopisoch sa písalo, že 

musíme ísť na ostrov Sala - y - Gomez. Vydal som sa teda tam.  



Keď som vyšiel na more, zasiahla ma strašná búrka. Stroskotal som. 

Vlny ma vyplavili na brehu malého, opusteného ostrova.  

Musel som tam prežiť sám. Po asi 2 rokoch som sa začal obávať, 

že sa už nikdy z tohto ostrova nedostanem. Tak som išiel tú knihu a  

tie spisy zakopať do lesa.  

 

Keď som list dočítal, začalo ma zaujímať, ako mohlo také mesto vyzerať. Prelistoval 

som si ešte denník, či tam ešte niečo nenájdem. Odrazu z denníka vypadla mapa. Bolo na nej 

napísané: 

Moja cesta za strateným mestom. 

 

Na mape bola znázornená Zem. Červená, bodkovaná čiara značila cestu, po ktorej išiel a kam 

má ešte ísť. Mapa bola trochu zažltnutá, pretože bola naozaj veľmi stará. Rozhodol som sa 

mesto nájsť... 

 

 

Som nezbedník prvej triedy  

(Viktória Malecová) 

 

Volám sa Teo a som andulka. Mám veľa kamarátov - korytnačku Julinku, rybičky v 

akváriu a aby som nezabudol na moju majiteľku, ona je jednoducho najlepšia. Ešte s nami 

býva jej brat, no na neho nemám dobré spomienky, lebo mi vytrhal dvakrát pierka. No ale 

poďme ďalej. Niekedy moja majiteľka kričí. Neviem prečo, ale jedno je isté, je tu hluk, keď 

sedím na najvyššej skrini a lietam si z jednej skrine na druhú. Niekedy je tu hluk preto, že jej 

malý brat plače,  a to je skoro každý deň.  

Jedného pekného dňa, keď bolo všetko perfektné, som vynašiel hudobný nástroj - 

búchanie s kŕmidlom o klietku. To ste mali vidieť,  ako sa to ozývalo v izbe.  Mne sa to veľmi 

páčilo, no moji majitelia neboli nadšení. Hneď som získal pozornosť, a tak som neprestával 

hrať.  „Odmenu“ som dostal od majiteľkinej mamy, na zvyšok dňa som skončil v nejakej 

tmavej, strašidelnej izbe. Z tej tmy ma vyslobodila moja majiteľka. Znovu som bol slobodný. 

Posadila ma na stôl a niečo vyťahovala z veľkej tašky a začala do toho písať. Pozorne som ju 

sledoval. Niekedy som musel preskúmať okolie. Prišiel som k veľkému akváriu a snažil som 

sa dostať dnu, no nebolo to ľahké. Zrazu sa okolo mňa ocitli ryby, chcel som ich ďobnúť, ale 



nemohol som, jednoducho sa to nedalo. Vtom sa moja majiteľka postavila  a začala niečo 

sypať do akvária. Tie plávajúce potvory sa mi otočili chrbtom a plávali smerom hore. 

Nespustil som z nich oči, až potom som pochopil, že majú obed. Nechcel som ich rušiť,  a tak 

som ďalej pricupital k menšiemu akváriu.  Bolo celkom nízke, a preto mi napadlo, že 

ochutnám vodu, či je slaná alebo sladká, no veď viete. Vyšiel som hore, zohol sa, nejako som 

sa pošmykol a spadol do vody. Bolo to hrozné. Nenapadlo mi, že to môže tak divne chutiť.  

Vtom sa moja majiteľka začala smiať, no mne do smiechu nebolo. Nakoniec prišla za mnou 

a ohriala ma v teplom uteráku. Na ďalší deň som na to zabudol. 

 

 

 

 

Čakalo ma nové dobrodružstvo. Sám som si našiel únikové dvierka z klietky, musel 

som zničiť môj hudobný nastroj. Ten deň si pamätám dobre, lebo nikto nebol doma a bol som 

na inom mieste ako zvyčajne, bol som v chodbe. Mal som pekný výhľad na balkón. Vedľa 

mňa bola miska s mojím najchutnejším jedlom. Vyšiel som cez môj tajný východ a už mi nič 

nebránilo pustiť sa do jedla. To bol môj splnený sen. S plným bruškom som pozeral z okna na 

rušnú premávku. Už som zatváral oči na spánok, keď vtom sa ozvali hlasy výťahu. Mal som 

pocit, že ide moja majiteľka a mal som pravdu. Bola to neopísateľná chvíľa. Otočil som sa 

k dverám.  Keď vošla do bytu, hneď pozrela na klietku, no nebol som tam. Pozrela vedľa 

klietky,  zbadala ma a naskočil jej úsmev na perách. Potom to všetko vyrozprávala do telefónu 



svojej kamarátke, a keď skončila hovor, pochválila ma, že nie som až taký hlúpy, ako si 

myslela, ale som veľmi šikovný.  Bol som rád, že na mňa nekričala, ale nevedel som 

pochopiť, že by si o mne mohol niekto myslieť, že som hlúpy. Ja? Nikdy!  No predstavte si 

to!   Čo vám budem rozprávať, byť zvieraťom je naozaj ťažké. Keď nie je majiteľka doma, 

nudíte sa. Zostáva nám len sedieť na bidielku a čakať, kým si nás niekto všimne... 

 

 

Víla a jednorožec 
(Laura Kmecová) 

 

     V krajine, kde sa piesok lial a voda sypala, bol krásny les. Ten sa pýšil svojou krásou. 

Kvitlo v ňom veľa všelijakých kvetov. 

     V tom lese sa jedného dňa narodila víla menom Amálka. Keď trochu vyrástla, povedala si, 

že si pohľadá kamaráta. A tak aj urobila. Išla a išla, až videla jednorožca. Bol veľmi pekný, 

jeho hriva bola farebná ako dúha. Amálka sa k nemu prihovorila: ,,Ako sa voláš?“ ,,Ja som 

Amálka,“ prestavila sa víla. ,,Ja som Nik.“ ,,Nik, budeme kamaráti?“ Nik radostne prikývol. 

A tak sa stali dobrými kamarátmi. Navštevovali sa a hrali sa spolu. 

 

 



     No jedného dňa sa v lese ukázal zlý vlk, ktorý napadol a uniesol Nika preč. Amálka 

chodila a chodila, ale Nika jednoducho nenašla. A tak si na pomoc zavolala kráľa víl, aby jej 

ho pomohol nájsť. Amálka sa veľmi bála o svojho kamaráta. Kráľ víl lietal po lese, až 

nakoniec Nika našiel a zachránil ho pred vlkom. Priniesol ho k veľkému dubu. Amálka sa 

veľmi potešila a objala svojho kamaráta. 

     Odvtedy Amálka  a Nik boli stále spolu, vážili si svoje kamarátstvo a vedeli, že sa na seba 

môžu v každej situácii spoľahnúť. 

 

Záhadné Vianoce psa Boba 

(Lea Spielvogelová) 
 

 

Kde bolo, tam bolo, žil jeden pes Bobík. Býval v rodine, kde mama s otcom celý deň 

pracovali a deti chodili do školy. Bobík bol celý deň sám, a tak sa často nudil. Pozeral sa 

veľakrát cez okno do záhrady a závidel vtáčikom, že si tak lietajú, že majú kamarátov. Veľmi 

sa tešil, keď prišiel niekto domov, aby nemusel byť sám. 

Jedného dňa večer prišiel otecko a priniesol obrovitánsky strom. Taký s pichliačmi. „Načo?” 

pomyslel si. „Jáj, to zase asi budú všetci zdobiť ten stromček všelijakými ozdobami. Ale 

konečne aspoň nebudem sám.” Otec stromček postavil do veľkej izby, a zatiaľ ho nechal len 

taký holý. Večer sa zotmelo a pes Bobík sa obšmietal okolo stromčeka, akoby zacítil zvláštny 

pach. 

 „Hmmm...čo to tu cítim? Nejaký známy zápach...” Ale videl, že na stromčeku je len zopár 

šišiek. „Tak nič... to asi už aj čuch strácam...” Vtedy sa stalo niečo divné.... dostal šiškou 

rovno do chvosta...  „Aaaaau...“ povedal...  „No čo má toto byť?” 

„Chichichi...“ ozvalo sa ticho. 

„Kto si a kde si?” pýtal sa Bobík, ale nikoho nevidel. „Haf, haf” zaštekal tichučko, aby sa 

nikto v dome nezobudil.  „Ukáž sa, ak ti je život milý!”  

Zrazu ju zbadal. Po stromčeku liezla maličká veverička.  

„Hej ty! Čo tu robíš? Ako si sa sem dostala?”   

„Ja...ja som si išla oberať šišky a zrazu som bola na takom veľkom aute. Veľmi som sa bála, 

tak som sa tu ukryla. Prosím, nezjedz ma.” 

„Chachacha. Či si sa už načisto pomiatla? Odkedy jedia psy veveričky? Ako sa vlastne 

voláš?”  



„Hryzka, volám sa Hryzka.” 

 „Ja som Bobík, teší ma, no konečne nebudem doma sám.  Len sa musíš niekde stále 

schovať.“  

Takto Hryzka bývala so psom Bobíkom v dome, a nikto si nič nevšimol. Zo začiatku hrali  

všelijaké hry, najradšej na schovávačku. 

Po čase si však Bobík všimol, že Hryzka je stále smutnejšia a smutnejšia. Občas pozerala   

von oknom na vtáčiky. A vtedy si spomenul, ako bolo jemu ťažko, keď bol sám. 

„Chýba ti les, však?” opýtal sa  Bobík. 

„Áno, veľmi, ” odpovedala Hryzka. 

„Tak, vieš čo? Vymyslíme, ako sa odtiaľto dostaneš.” 

|A naozaj sa im to aj podarilo. Pes Bobík nakoniec pochopil, že radšej bude doma sám, ako 

mať v dome zvieratko, ktoré predtým žilo v lese. Veď aj Hryzka potrebuje svoj domov.... 

 

 

 

Príbeh o smelom drakovi 

(Ján Fió) 

 

 Pred niekoľkými  tisícročiami žili na tejto zemi draci, ktorí boli rozdelení na klany. 

Boli 4 klany a v každom bol hlavný drak, ktorý všetko riadil. Tieto klany sa rozdelili podľa 

elementov, čiže na vodu, zem, oheň a vzduch. Vodní draci boli vládcovia oceánov a 

morských hlbín. Zemskí draci vládli pevnine a všetkému, čo bolo na nej. Ohniví draci boli 



vládcami sopiek a podzemia. A vzdušní draci boli vládcovia neba a ostatých klanov, pretože 

boli najmocnejší a mali obrovskú moc, ktorá vychádzala z neba. 

 Jedného dňa sa zrazu otvorila brána, z ktorej vyšli temní draci. Prišli z neznámeho 

sveta, ktorý zničili tým, že boli príliš zaslepení mocou. Chceli stále viac a viac a už im 

nestačila ich zem, chceli si zobrať aj túto. Všade, kam len išli, išla za nimi temnota 

sprevádzaná  skazou a pohromou.  

 Hlavný drak Kylof sa rozhodol, že zo všetkých klanov vyberie tých najlepších drakov 

– bojovníkov, ktorí by dokázali zahnať temných drakov späť do ich sveta. Jeden z ohnivých 

drakov, ktorý bol vybraný, sa tajne stretol s veliteľom temných drakov.  Získal si ho na svoju 

stranu tým, že mu ponúkol moc, o ktorej sa mu ani nezdalo. Ale za to chcel dôležité 

informácie o útoku na jeho temných drakov. Ohnivý drak Etof najprv váhal, pretože nechcel 

veľmi zradiť svojich druhov, lebo s nimi dobre vychádzal. Avšak zrazu si spomenul na 

chvíľu, keď chcel pomôcť pri stratégii na útok, tak veliteľ jednotky zásahu nechcel počuť 

žiadne jeho návrhy, pretože ho považoval za menejcenného, pretože vládol menšej časti ich 

sveta. Keď si na to spomenul, zamračil sa a začal uvažovať nad prijatím jeho ponuky. Pocítil 

znovu ten strašný pocit menejcennosti, a tak chcel dokázať svoje schopnosti. Prijal ponuku 

vládcu temných drakov, ktorý sa volá Sofir.  

 Medzitým sa klany pripravovali na útok, ktorý viedol hlavný drak Kylof. Chceli 

zaútočiť v noci, keď väčšina drakov spí, pretože vtedy sú najzraniteľnejší. Rozhodovali sa, či 

to bude túto noc alebo až tú ďalšiu a začalo tak hlasovanie. Počas hlasovania si všimli, že tam 

chýba niekoľko drakov, a tak museli zastaviť hlasovanie, pokiaľ nebudú všetci. Hlavný drak 

Kylof zareval na celý tábor, pretože to bolo znamenie, aby sa hneď všetci dostavili do hlavnej 

budovy, ktorá je v strede mesta. Zároveň v tejto budove bol zdroj ich sily.  

 Keď Etof počul rev, tak sa preľakol, že mu prídu na to, že sa tajne stretol so Sofirom. 

Začal sa rýchlo ponáhľať naspäť, ale mesto bolo príliš ďaleko, aby tam došiel načas tak, aby 

si nikto nevšimol, že nebol prítomný. Po ceste do mesta videl ako temní draci ničia dediny a 

zabíjajú nevinných len tak pre zábavu. Tak si uvedomil, že oni sú vlastne tí zlí a že ubližujú 

všetkým naokolo, kde prídu. Preto začal uvažovať, ako správny drak, že oni nie sú dobrí a 

treba ich zahnať preč, naspäť do ich sveta, kde už nemajú komu ublížiť. Nevedel však, či na 

jeho vymyslený plán budú reagovať, keďže už raz si ho odmietli vypočuť. Vedel však, že keď 

príde neskoro na zasadnutie, tak budú vyžadovať vysvetlenie. Keby im povedal pravdu, tak 

by ho vyhostili ako zradcu, preto musí klamať, aj keď to nerobí veľmi rád. Povie im, že sa 

sám odhodlal ísť skontrolovať okolité dediny, či im niečo nechýba a či nie sú náhodou v 

ohrození. 



 Keď došiel na zasadnutie, bolo tak, ako predpokladal. Hlavný vodca Kylof sa ho 

spýtal, kde doteraz bol! Takže Etof začal s tým, že bol skontrolovať okolité dediny. Keď sa 

približoval k prvej dedine, už z diaľky videl dym, akoby bol z ohňa. Ponáhľal sa do dediny, 

ale už bolo neskoro. Už nebolo koho zachrániť, preto utekal do druhej dediny, ktorá bola 

blízko tej prvej, či je tam všetko v poriadku. Keď tam dorazil, uvidel, ako sa tam blíži skupina 

temných drakov a ako sa smejú a zabávajú. Robili to pre svoje potešenie, lebo zabíjanie bola 

podľa nich zábava. V tej chvíli Etof počul rev, a tak v rýchlosti varoval dedinčanov, aby sa 

rýchlo ukryli do bezpečia a letel do mesta.  

 Keď dohovoril, Kylof si povzdychol. Bolo toho už veľa. Vedel, že  musí hneď 

zakročiť, pretože im vyhubia celú zem. Kylof chcel počuť nápady. Vodný drak Syntel 

navrhol, aby sa zaútočilo hneď bez ohľadu na mŕtvych. Kylof to neschválil, pretože by sa tak 

prišlo o mnohých nevinných drakov. V tej chvíli si Etof  povedal, že musí využiť šancu, aj 

keď bude možno odmietnutý. S malou šancou na úspech sa prihlásil o slovo, ktoré mu bolo 

udelené. Začal s tým, že možno by bolo dobré, keby sa niekto z nich infiltroval do 

nepriateľského tábora.  Bolo by to nebezpečné, ale že rád by sa na niečo také podujal. A tak 

sa ponúkol, že sa infiltruje do temného klanu. Kylof dlhšie rozmýšľal, ale nakoniec s plánom 

súhlasil. 

 Etof predtým ako prišiel za Sofirom, premýšľal, čo mu povie. Nevedel, ako sa 

vyhovorí, že prečo prišiel neskoro, ale informácie mu dá tie, na ktorých sa dohodli s Kylofom.  

 Temný vodca Sofir už čakal na Etofa, aby mu doniesol vzácne informácie. Bol 

nedočkavý a nechápal, čo mu to tak dlho trvá. Keď Etof prišiel, Sofir naňho vybehol, že kde 

tak dlho bol! Etof sa vyhovoril na to, že sa nedá  len tak odísť z mesta nepozorovane. Dal mu 

vopred dohodnuté informácie, že vodca Kylof chce zaútočiť v noci, keď budú spať. Sofir bol 

prekvapený, že práve v noci chcú zaútočiť, ale veril Etofovi, že hovorí pravdu. Ponúkol mu 

aj, že môže zostať v jeho klane, že sa už nemusí vrátiť k svojmu klanu.  

 Etof mu povedal, že ešte nad tým porozmýšľa, ale že asi by sa mal vrátiť naspäť, aby 

nevzniklo žiadne podozrenie. Keď odchádzal započul, ako Sofir nariadil, aby išli všetci spať, 

aby v noci mali silu na boj.  

 Draci však už boli pripravení na boj a boli skrytí medzi stromami blízko temného 

klanu. Etof prišiel za Kylofom a povedal mu, že Sofir nariadil, aby všetci išli spať. Kylof sa 

mu poďakoval za túto odvahu a ospravedlnil sa mu, že ho považoval za menejcenného, že 

nevie nič dobré vymyslieť. Kylof vydal rozkaz, že zaútočia o 2 hodiny, keď bude isté, že draci 

budú spať. 



 Po dvoch hodinách dračí bojovníci zaútočili nečakane na temný klan. Všetko išlo 

hladko ako po masle. Temní draci boli oslabení, a preto mali nevýhodu. Po pol hodine boja 

pár temných drakov, ktorí mali ešte silu, sa vzdalo a prisahali Kylofovi, že už nikdy nevstúpia 

do ich zeme. Odobrali do svojej zeme, odkiaľ prišli. 

 Po tejto významnej udalosti Kylof odmenil Etofa za jeho odvahu. Povýšil ho na svojho 

radcu, že mu vždy bude radiť v zložitých situáciách. Etof bol nadšený, ale zároveň aj 

nešťastný, pretože nevedel, či má povedať pravdu alebo si ju má nechať do hrobu. Zatiaľ však 

nepovedal pravdu a to už prešlo 10 rokov. 

 Kylof bol presvedčený aj po týchto desiatich rokoch, že aj keď vtedy boj vyhrali a 

temní draci odišli, nemôže si byť istý, či sa niekedy nevrátia naspäť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto knižôčka vznikla spojením fantázie a kreativity našich žiakov z 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 tradícia vlastnej tvorby, ktorú sme začali v roku 2017 Vás opäť očarí.  

Prajeme Vám čarovné čítanie. 

 

© Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice 
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