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Milí priatelia, 

v tomto školskom roku vám prinášame náš školský časopis pod novým názvom 

Creatívci.  V uplynulom školskom roku sa v ňom prejavila tvorivosť žiakov 

našej školy, ktorí pre vás písali texty, básne, vytvárali osemsmerovky, tajničky 

a kreslili rôzne obrázky. Veríme, že sa vám náš časopis páčil a svojimi prácami 

prispejete k zlepšeniu jeho úrovne.   

                                                           Andrea Blažeková, 8.A 

 

 



 

Československá republika vznikla ako následnícky štát po rozpade Rakúsko - Uhorska 

28. októbra 1918 v Prahe.  

Prvým prezidentom Československej republiky bol T.G. Masaryk.  

Zásluhu na vzniku Československej republiky mali aj E. Beneš a Milan Rastislav Štefánik.  

Spojenie dvoch národov, Slovákov a Čechov, bolo spočiatku výhodné, neskôr sa však 

ukázali rozdiely najmä v hospodárskom vývoji,  pretože Čechy boli hospodársky i kultúrne 

vyspelejšie.  

V roku 1928 bolo na Slovensku zavedené krajinské zriadenie, ktorým bolo Slovensko 

rešpektované ako samostatný administratívny celok, ale bez samosprávnych orgánov.  

 

Československá republika sa formálne od roku 1928 delila na štyri krajiny : 

1. Českú 

2. Moravsko - sliezsku 

3. Slovenskú 

4. Podkarpatskoruskú 

 

Text o 1. ČSR pripravila Andrea Blažeková, 8. A 

zdroj: internet  

 

 

Na konci školského roka 2017/2018 štyria žiaci našej školy sa zapojili do literárnej 

časti súťaže Tajemné příbehy, ktorú organizovala Městská knižnice v Hodoníne. 

Najúspešnejšia bola žiačka 6. A, Eliška Mičková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Eliške 

blahoželáme a ponúkame vám jej prácu na prečítanie. 

 

Učiteľka bosorka 

 

Asi každý, kto chodí do školy, si myslí, že jeho učiteľka je určitým spôsobom bosorka. 

To, že to je pravda doslova, to sa ešte nikdy nestalo. Teda aspoň o tom nikto nevie.  

Aby som sa vám najskôr predstavila, volám sa Meghan Smith a chodím do piatej 

triedy na základnej škole v meste, ktoré sa volá New Jersey. Je všeobecne známe, že na našej 

škole sú strašné učiteľky, takže vôbec nechápem, prečo ma moji rodičia na túto školu 

prihlásili. Svoje dieťa by som sem v živote nedala!!! Utrpenie je stráviť tam jeden týždeň 

a nieto deväť rokov. Naša triedna učiteľka bola vždy tá najhoršia z najhorších a tak aj 

vyzerala. Mala nos ako havran najmenej s tromi bradavicami, nad ústami jej odjakživa rástli 

fúzy a celé telo mala ochlpené väčšmi ako mamut. Vždy sme si všetci z našej triedy mysleli, 

že na to, aby ju riaditeľ zobral na túto školu, musela mať v sebe nejakú čarovnú mágiu. Nikto 

sa nikdy neopovážil vstúpiť do jej domu, ani len zazvoniť pri jej dverách.  

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF2LC_7erdAhWOLFAKHSooDFYQjRx6BAgBEAU&url=https://magazin.lionline.sk/historicky-kalendar-30-marec-2/ceskoslovenska-vlajka/&psig=AOvVaw0ejmcj6GwbjHjr3N2siOIf&ust=1538676140667862


V ten magický čas - ktorý všetky deti milujú, Halloween, a chodia koledovať - sme ja, 

Karin, Trevor, Tom a Lucy skúsili ísť koledovať aj k nej. Rodičia nás však všetkých 

upozorňovali: „Radšej to ani neskúšajte!“ Spolužiaci nás varovali: „Ktovie, čo vám tá stará 

striga môže porobiť!“ Ale my sme neodolali a skúsili sme to.  

„Dohodnime sa tak, že jeden z nás zazvoní a ostatní sa skryjeme do kríka,“ povedala som.  

„Ale kto tam pôjde?“ opýtala sa Karin.  

„Mohli by sme tam poslať toho najhlúpejšieho z našej triedy, ktorý by tomu poriadne ani 

nerozumel.“ napadlo Trevorovi. A všetci naraz sme zvolali: „Bobby!“ A tak Karin išla za 

Bobbym, ktorý si ako obvykle obhrýzal ceruzku.  

„Bobby, išiel by si s nami koledovať?“ usmiala sa Karin naňho. 

„Áno, určite! Už sa teším!“ odvetil Bobby s rozžiarenými očkami. 

„Zašli by sme aj k našej pani učiteľke. Ale nehovor jej to, bude to prekvapenie! A ty budeš 

náš hlavný sprievodca, ktorý vždy ako prvý zazvoní.“ Bobby bol z toho nadšený, a tak bez 

slova iba prikyvoval. 

Na druhý deň bol Halloween. 

Všetci sme si náš plán v škole zopakovali 

a o pol šiestej večer sme začali koledovať. 

Až ako posledný sme si naschvál vybrali 

učiteľkin dom. Jej dom vyzeral tak, ako si 

každý predstaví pod tým, keď niekto povie 

„bosorkin dom“. Na vrchole domu boli 

špicaté veže, mal sivočiernu ošúchanú 

farbu a celý bol zarastený pýrom. Ešte 

k tomu vyzeral opustený a ako z hororu. 

Pred domom sa neustále motali dve čierne 

mačky.  

Keď prišlo na ten osudný moment, všetci 

sme pozaliezali do kríkov a jediný Bobby 

stál pred dverami. Zazvonil. Nik 

neotváral, a tak zazvonil ešte raz. 

Napokon z domu vyliezla nejaká škaredá a hlavne strašidelná pani, ktorá však nebola naša 

učiteľka. Všetci sme sa na seba pozreli s nechápavým výrazom tváre. Bobby len zo seba 

vykoktal: „J-j-je tu pani učiteľka Winsonnová?“ Ona odpovedala prísnym a silným hlasom: 

„A ty kto si?“ 

„Jej žiak Bobby. Som tu aj so svojou triedou, je skrytá tam v kríkoch,“ a ukázal na nás 

prstom. V tej chvíli som vedela, že to asi nebol veľmi dobrý nápad posielať tam toho 

najhlúpejšieho.  

„Vy sa odvažujete vchádzať do tohto domu v taký nevhodný čas? Viete vôbec čo je dnes za 

deň?“ skríkla na nás ako na bandu prašivých psov. A všetkých do jedného nás zhypnotizovala 

svojimi očami, v ktorých sa jej začali premieňať všelijaké obrazce.  

Prebudila som sa až ráno uprostred tmavého lesa, keď ešte všetci spali a počula som, 

ako sa tam bosorky rozprávajú: „Čo s tými malými protivákmi spravíme?“  

„To neviem, musíme sa opýtať našej vládkyne, ale keby bolo po mojom, všetkých by som ich 

najradšej upálila. Veď čo je to za obrovskú drzosť prísť niekam počas obradu prijímania 



nových spoločníčok.“ Pri týchto slovách mi mráz behal po chrbte. Nevedela som, čo so mnou 

bude, a tak som radšej nič nerobila. Medzi bosorkami som spoznávala ďalšie učiteľky z našej 

aj cudzích škôl. Ako som tak počúvala ich rozhovory, vyvodila som z toho to, že naša triedna 

bola ich hlavnou vládkyňou, ktorá všetkému velila. Nemohla som tým slovám uveriť, ale 

očividne to bola pravda. Keď sa pomaly prebúdzali aj ostatní, opatrne som šepla Karin: „Čo 

budeme teraz robiť?“ Ona iba mykla bezradne plecami: „Neviem.“ Touto odpoveďou mi teda 

veľmi nepomohla. Musela som niečo vymyslieť sama. Bolo to dosť riskantné, ale chcela som 

sa im skúsiť vzoprieť, lebo som vnútri pociťovala niečo zvláštne. Pripadalo mi to ako nádej, 

že na to mám. Potichu som sa postavila a opatrne išla som za bosorkami, ktoré mali postavené 

malé chatky v hustom tmavom lese. Skríkla som: „Okamžite nás pusťte!“ A len okamih na to 

sa ma pokúsili ovládať svojou mágiou, ale nejako ani neviem ako, som sa vzoprela a držala 

som ich svojou silou vo vzduchu. Celá som od úžasu skríkla a všetci sa na mňa pozerali ako 

omámení. Keď ostatné ich spoločníčky počuli vreskot bosoriek, okamžite pribehli k nám 

a jednu po druhej som ich stavala do vzduchu. Až dokiaľ neprišla ich vládkyňa - naša 

učiteľka. Nikdy som ju nemala rada a teraz som sa jej musela vzoprieť čo z najväčšej sily. Ale 

bola silná a všetkých spolužiakov odhodila spať na zem a aj mňa. Začalo to rovnaké ako 

predtým. V jej očiach sa všetci strácali a opäť boli zhypnotizovaní. Okrem mňa. Znovu som 

sa snažila bojovať, ale nešlo to, a tak ma prekonal spánok.  

Zobudila som sa ráno vo svojej posteli, akoby sa nič nestalo. Škrabance, ktoré som 

mala na rukách, zmizli. Hneď som utekala dolu schodmi za svojou mamou opýtať sa jej, či 

som v noci bola doma a zo smiechom na tvári mi odpovedala: „Zlatko, a kde inde by si chcela 

byť?“ Moja tvár mala vážny výraz a nič mi v mojej hlave nesedelo. Nerozumela som tomu. 

Možno mám len „divoké sny“?  

Obliekla som sa, naraňajkovala a normálne som išla do školy. Keď som sa Karin cez 

prestávku spýtala, či sa jej a mne včera nestalo niečo zvláštne, ona len pokrútila hlavou: „O 

ničom takom neviem.“  

Až večer, keď som zaspávala, som si uvedomila, že sa mi to všetko asi len snívalo. 

V hlave som si nakoniec povedala: „Asi mám až príliš veľkú fantáziu,“ a zasmiala som sa. 

 

Eliška Mičková, 6. A 

obrázok - zdroj: https://png2.kisspng.com/20180630/rll/kisspng-stock-photography-anjel-

5b3743895b7bc6.4294875815303484253747.png 

 

 

Zbrane v 1.svetovej vojne 

V 1. svetovej vojne boli zbrane nielen smrtiacim 

prostriedkom, ale mali aj veľký psychologický účinok. 

Delostrelectvo spôsobovalo vojakom veľké 

problémy, napríklad PTSD (post traumatický stresový 

https://png2.kisspng.com/20180630/rll/kisspng-stock-photography-anjel-5b3743895b7bc6.4294875815303484253747.png
https://png2.kisspng.com/20180630/rll/kisspng-stock-photography-anjel-5b3743895b7bc6.4294875815303484253747.png


syndróm) - vojaci už nemohli bojovať z toho dôvodu, že boli pod neustálou 

nepriateľskou paľbou, čo spôsobovalo ohluchnutie a neschopnosť bojovať. 

Vojaci sa často triasli, usmievali a nevedeli, čo sa deje okolo nich. Mnohí 

utrpeli tržné rany, otvorené poranenia v tom lepšom prípade a v horšom 

smrť.   

Neskôr to boli plyny: chlór a Yperit, tie spôsobovali poleptanie 

a popálenie pľúc. Vojaci 

vykašliavali svoje pľúca, 

a to spôsobovalo ich smrť, 

oslepnutie alebo poleptanie 

kože. Len málokedy sa vojaci 

vrátili domov zdraví. To im 

spôsobovalo veľké problémy 

hlavne v sociálnej sfére. 

Prvé použitie plynu bolo pri 

Yprès v Belgicku, kde prišlo 

o život 5 000 vojakov a 10 000 bolo ťažko zranených.  

Tanky sa po prvýkrát 

objavili na fronte v roku 1916 

v bitke pri Some. Boli to britské 

tanky MkI. Nemci sa ich zľakli 

a začali utekať zo zákopov, až 

neskôr sa prišlo na to, ako ich 

zničiť. Vymysleli T-Gewehr M1918 

(tankovú zbraň). Tie ale mohli 

viac uškodiť ako pomôcť. Keď ste si zle zapreli T-Gewehr M1918 do ramena, 

mohli ste si vykĺbiť rameno, ba až zlomiť ruku a obrátený náboj mohol pri 

výstrele v komore pušiek spôsobiť výbuch.         

A nakoniec zákopy. Boli nočnou morou pre vojaka. Všade samé potkany 

(niektoré dorastali až do dĺžky 50-75 cm), vši, blato a choroby. Vojaci 

nemali na výber. Buď bojovali a zomreli v boji, alebo zomreli v dôsledku 

chorôb, najčastejšie to boli: gangréna, zápaly rán, tetanus, zákopová noha, 

či požieranie mäsa potkanmi v noci pri spánku. Vojakom doslova nad hlavami 

lietali šrapnely z delostreleckých nábojov alebo guľky z nepriateľských 

guľometov.  



Zákopy boli uzavreté okopy hlboké aj 2,5 metra. V nich vojaci bývali.Pri 

nepriaznivom počasí sa do zákopov dostávala voda, a to spôsobovalo 

mokvanie, plesne, padanie stien zákopov.  

autorom textu o zbraniach a hrôzach 1. svetovej vojny je MÁRK DÁVID PÁSZTÓ, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Osemsmerovku a maľovanú krížovku pomocou internetu pripravil Filip Richard 

Tongeľ, 6. B 

batôžtek, butik, 

biorytmus, bitúnok, 

čalúnenie, gladiátor, 

hľuza, hydroplán, jazyk, 

kapsula, kobra, kohút, 

korpus, košeľa, mozaika, 

osika, pečiatka, prísada, 

súkno, súper, špagát, 

šport, vdova, zostatok, 

ženích 



 
Vtipy  

Viete, čo je vyvolávač duchov ?  

(fazule)  

Malý chlapček sa pýta: „Ocko, môžem zabiť strýka?"  

Ocko odpovie: „Nie, nemôžeš, v chladničke máme 

ešte polku tety." 

„Vieš, koľko zubov má veverička?“ 

 „Nie, koľko?“ 

„Ja tiež neviem, ale keď som jej dal po papuli, vypadali jej  dva!" 

Halloweensky príbeh: 

Ukladal som syna do postele a on mi hovorí: „Ocko, pod posteľou je strašidlo."  

Pozrel som sa teda pod posteľ a vidím to isté dieťa, ktoré mi vraví: „Ocko, na posteli leží 

bubák." 

rubriku Halloweenskych  vtipov pripravili Aleš Petrla a Kristián Nemec, 8. A 

 

Halloween je slovo prevzaté z 

anglického výrazu "All 

Hallows'Evening", čo doslovne znamená 

predvečer všetkých 

svätých. V dávnych časoch sa Kelti v 

noci z 31. októbra na 1. novembra 

lúčili s letom, ktoré patrilo bohyni 

života a vítali vládu kniežaťa smrti 

Samhaina, ktorý vládol zime. Verili, 

že v túto magickú noc sa duše 

mŕtvych vracajú na zem a snažia sa 

ovládnuť všetko živé. Obliekali si strašidelné masky a maľovali sa vo viere, 

že v prestrojení sa zapáčia zlým duchom a tí ich potom nechajú na pokoji. 



Neskôr v období vlády katolíckej cirkvi okolo roku 835 chcel pápež Gregor 

IV. zamedziť sláveniu pohanských sviatkov, a tak sa z keltského Samhainu 

stal "Sviatok všetkých svätých" a nasledujúci deň (2.11.) bol vyhlásený za 

"Deň všetkých duší".  

Text pripravila Andrea Blažeková, 8. A, zdroj: internet,  

obrázok: https://i.pinimg.com/originals/77/d9/4d/77d94d850efa36d3c9d10e0543b33fc6.png 

 

 

 
Živý dinopark 

  

„Jaj, ja sa bojím!“ zapišťala moja mladšia sestra. 

„A čoho sa prosím ťa bojíš?“ pýtam sa. „Veď to sú len úbohé sochy!“ 

„Áno, a ako to vieš?“ 

„Logicky sa ťa opýtam. Myslíš, že v dnešnej dobe ešte existujú dinosaury?“ 

„Nie.“ 

„No a z toho plynie....“ 

„Že dinosaury neexistujú a toto sú len hrozivo vyzerajúce sochy. Ako to, že ma vždy 

dostaneš?“ 

„Neviem, asi som múdrejší.“ poviem vyškerene. 

„Ha - ha! Veľmi vtipné!“ 

Ja a moja šesťročná sestra Elena sme boli 

v dinoparku Evengland prvý raz. Otvorili ho 

pred týždňom a dnes sme prešli len 

polovicu dinoparku a už máme toľko zážitkov: 

boli sme v obrovskej sklenej trubici obkolesenej 

vodou so žralokmi, ktoré mali predstavovať 

predchodcov žralokov megalodonov. V piesku 

sme hľadali fosílie, zistili sme, ako sa liahli 

mláďatá dinosaurov a prechádzali sme sa po 

lese, ktorý mal simulovať pomocou 

obrovských tráv, stromov a húb miesto, 

kde dinosaury žili. 

Teraz sme sa so sestrou nachádzali v pavilóne mäsožravcov a pozorovali sme skupinu 

velociraptorov, ako si pochutnávajú na svojej koristi. 

https://i.pinimg.com/originals/77/d9/4d/77d94d850efa36d3c9d10e0543b33fc6.png


„Ááááá!“ zajačala sestra. Šťastie, že nikto nebol v pavilóne, to by na nás pozerali. 

„Pssst! Čo sa deje?“ 

„Ten dinosaurus na mňa žmurkol!“ kričala  a ukazovala na obrovskú sochu Tyranosaura rexa. 

„Nezmysel!“ povedal som. No potom som začal váhať, lebo sa mi zdalo, že aj na mňa 

žmurkol. 

Pre istotu som povedal sestre, nech ideme nazad. Ona so mnou okamžite súhlasila a rýchlou 

chôdzou sme sa poberali naspäť. Keď sme prešli kus cesty, zrazu sme za sebou začuli silný 

pomalý dupot. 

Napadlo nám, čo to môže byť, a preto sme zrýchlili. A zaujímavé bolo, že v momente, ako 

sme zrýchlili my, zrýchlil aj dupot a zrazu sa ozval taký revisko, až sa tráva skláňala k zemi. 

To už sme utekali, ako keby nám za pätami horelo. Letmo som sa v behu obzrel za seba 

a uvidel som za sebou obrovskú červenú jaštericu, ako sa s otvorenou papuľou  rúti na nás. 

Cestička nás viedla a viedla a dinosaurus  bol čoraz bližšie a bližšie k nám. Vtom sme sa ocitli 

v  lese, ktorý mal simulovať prostredie dinosaurov. Tam už bola druhá skupinka aj so 

sprievodcom. Tí, ako zbadali, čo nás naháňa, okamžite sa rozpŕchli po lese. Ja s Elenou sme 

sa k nim okamžite pridali. 

Našli sme si parádny úkryt v hustom kríku, ktorý stál vedľa stromu, takže keby nás aj 

dinosaurus objavil, vyliezli by sme naň. 

Bum! Bum! „Ááááááá!“ 

Vykukli sme z kríka a uvideli nie veľmi peknú scénu, ako si praveký jašter pochutnáva na 

sprievodcovi. Po výdatnom jedle Tyranosauros znova zaňuchal vo vzduchu a obrátil sa 

smerom k nášmu kríku. Pomaly a ťarbavo sa približoval k nám. Už som sa chystal povedať 

sestre, nech vylezie na strom, ale potom mi napadlo to, čo mi pred tým vôbec nenapadlo. Veď 

keby sme vyliezli na strom, dinosaurus by sa zahnal chvostom, narazil by do stromu a zlámal 

ho. Tak som ju upozornil, aby na strom neliezla. Možno si nás nevšimne. Napodiv som mal 

pravdu. Tyranosaurus pred kríkom zastal, zaňuchal vo vzduchu a obrátil sa na odchod. 

Hneď po jeho odchode sme utekali domov a rozprávali sme o tom rodičom. Tí nám, 

samozrejme, neverili ani slovo. 

Tadeáš Bilovský, 6. A 

zdroj obrázka: 

https://vignette.wikia.nocookie.net/dinosaurs/images/9/9c/Mighty_Megalosaurus.png/revision/late

st?cb=20141119001434 

Aneta Pikálková, 5. A, 

v predchádzajúcom 

školskom roku 

prepracovala známy 

rozprávkový príbeh do 

formy komiksu: 

https://vignette.wikia.nocookie.net/dinosaurs/images/9/9c/Mighty_Megalosaurus.png/revision/latest?cb=20141119001434
https://vignette.wikia.nocookie.net/dinosaurs/images/9/9c/Mighty_Megalosaurus.png/revision/latest?cb=20141119001434


 
 

 

  

 

 

Holíčski  raráškovia 

 

 

Za dlhých, zimných večerov si ľudia v minulosti rozprávali rôzne príbehy, či už zo 

života alebo celkom vymyslené, na pobavenie, poučenie alebo postrašenie nezbedných detí... 

Jedným z nich bol aj tento, ktorý teraz vyrozprávam ja vám. 

Môj príbeh je o neposedných raráškoch, ktorí prebývajú pri vodnej priekope 

Holíčskeho zámku. Sú to maličkí nezbedníci zjavujúci sa zväčša večer, za úplnej tmy. Sužujú 

obyvateľov zámku svojimi výmyslami a priekmi. Zažínajú svetielka a lákajú ľudí do 

priekopy, nie aby ich utopili, ale len tak zo zlomyseľnosti. Plašia kone ťahajúce koče po 

moste či do zámku, alebo von. Vydávajú kvílivé zvuky, ktoré spôsobujú zimomriavky a údes 

... A presne toto sa stalo aj jednému paholkovi, menom Mišo, ktorý pozabudnúc sa  vracal 

neskoro večer z krčmy naspäť do stajne, kde spával v malej komôrke. Už keď počul v diaľke 

obecného hlásnika vyvolávať jedenástu hodinu večernú, vedel, že bude zle. Dával si veľký 

pozor, keď prechádzal popri zámockej priekope, ostražito sa obzeral a s maličkou dušičkou sa 

náhlil prejsť most vedúci k bráne kaštieľa. Len tu zrazu vidí, ako sa začínajú rozsvecovať a 

zhasínať maličké svetielka jedno po druhom. Zrýchlil ešte viac svoj krok. Vtom sa ozvalo 



strašidelné rinčanie reťazí ako z pekla sprevádzané pišťavým smiechom a výkrikmi. Rýchly 

krok  sa zmenil na život zachraňujúci beh, keď v tom zakopol o svoje vlastné nohy a ako 

dlhý, tak široký sa zvalil na zem, z čoho mal ústa plné prachu a zodraté dlane, ktorými sa 

snažil stlmiť svoj pád. Vtom okamihu všetok ten hluk a hurhaj utíchol a aj svetielka doblikali. 

Rozhostilo sa  veľké ticho. Len sova sediaca na košatej vŕbe pri hlavnej bráne zahúkala 

a vyvaľovala svoje veľké okále na toho neboráka, ktorý si odpľúvajúc prach z úst čistil 

ušpinené šaty a neveriacky pozoroval tmu za sebou. Čo to bolo?!! Nečakal až sa to stane 

znova a rozbehol sa. Mal pocit, že za bránou je už v bezpečí.  

Od tých čias už Mišo nikdy nechodil tak neskoro a vo svojej komôrke sa zamykal na 

dva razy.  

Jakub Sycha, 8. A 

 

 

Chlapec a jeho dobrodružstvo 

 

V malom mestečku na Záhorí žil chlapec pokojným životom v panelákom byte 

s maminou, oteckom a malou sestričkou Julkou. Dnes prežil pomerne náročný deň, tak sa 

rozhodol, že pôjde skoro spať. Umyl sa, obliekol si pyžamo a uložil sa do postele vo svojej 

izbe a rýchlo zaspal. 

Ráno vstal z postele, všetko sa zdalo byť v úplnom poriadku. Ale po chvíli počul zvuk, 

akoby sa niečo rozbilo. Vychádzalo to z kuchyne. Rýchlo vyskočil z postele a išiel sa pozrieť, 

čo sa stalo. A mal pravdu. V kuchyni bola otvorená polička s riadom a na zemi bolo pár 

rozbitých tanierov. Zisťoval, či doma niekto je. Chcel vyjsť z kuchyne, ale vo dverách stál 

duch. Tak si pretrel oči, či to nie je len sen. Otvoril oči, no tam duch nebol.  

„Fuu! Asi sa mi to snívalo len v mojej hlúpej hlave.“ Tak išiel naspäť do izby.  

„Aáá, duch! Pomoc!“ zľakol sa, lebo v izbe znova zbadal toho ducha. Mrkol očami a bol fuč. 

„Asi sa mi to len sníva. Idem radšej spať, možno sa zobudím z toho hrozného sna.“ nazdal sa 

chlapček. Ľahol si späť do postele a snažil sa zaspať. Na chvíľu zatvoril oči. No zaspať už 

nemohol. Otvoril teda oči a nemohol uveriť vlastným očiam. Nachádzal sa v akejsi starej 

a opustenej budove. Vyšiel von z budovy a zistil, že je to starý kostol. Bezradne stál, nevedel, 

kde sa to ocitol. Zrazu ho niekto pozdravil: „Ahoj.“  Zľakol sa a jačal ako zmyslov zbavený: 

„Ááá!“ Pred ním stálo akési čudo. Vyzeral ako nejaký záhradný trpaslík so špicatými ušami 

a tenučkými nohami.  

„Ááá!“ vypleštilo to čudo oči a začalo behať sem a tam. Chlapec sa upokojil a trochu sa 

usmial. Čudo prestalo behať a pozrelo sa zvedavo na chlapca. 

„Kto si?“ vyzvedal chlapček. 

„Ja som škriatok Spanky.“ 

„Aha, a neublížiš mi?“ 

„Nie, prečo by som Ti mal ublížiť?“ 

„No, lebo ja som už ducha stretol a ten nevyzeral príliš priateľsky. A kde to vôbec som?“ 

„Si na našej planéte Elgiras. Pôjdeš so mnou ku mne domov a tam ti všetko vysvetlím.“ 

Išiel teda za ním trochu zo zvedavosti i so strachom.  



Prechádzali medzi starými zničenými budovami, krátermi po nejakých výbušninách a popri 

nejakej vyschnutej rieke. Išli asi pol hodiny a zrazu sa pre nimi objavil Spankyho príbytok, 

ktorý sa vznášal asi meter nad povrchom zeme. Otvorili sa dvere a dom na chvíľu pristál. 

Vošli dnu a Spanky mu začal všetko vysvetľovať: „Ty si ten chlapec, ktorý musí zachrániť 

našu planétu Elgiras.“ 

Chlapec sa zľakol: „Čoo?“ Prečo ja musím zachrániť túto planétu? Prečo nie ty?“ Chlapec 

začal poriadne dýchať. A po chvíli mu škriatok povedal: „Musíš to splniť do dvadsaťštyri 

hodín, inak zomrieme všetci. Každý, kto tu bol pred tebou a správne vykonal svoju prácu, 

mohol sa vrátiť tam, odkiaľ prišiel.“ Chlapec bol ešte viac zaskočený ako predtým. Zúfalo 

vykríkol: „Dvadsaťštyri hodín!? To je len jeden jediný deň.“ Škriatok sa nadýchol a povedal: 

„To aby sme sa poponáhľali.“ Začali sa teda chytro chystať, zbalili si jedlo i pitie na cestu. 

Spanky priniesol ešte jeden zvláštny kufor, ktorý ale neotvoril. Chlapec bol síce zvedavý, čo 

v ňom je, ale trochu sa bál spýtať sa ho. Keď mali všetko pripravené, Spanky dodal: 

„Začíname zajtra ráno.“ Išli si teda do „ufónskej“ kuchyne na večeru. Sadli si k stolu, na ktorý 

jedlo prilietalo samo. Chlapec bol už dosť hladný, tak sa na nič nepýtal a najedol sa so 

Spankym. Po jedle Spanky chlapcovi vytiahol z toho kufra spací lietajúci stan a kázal mu, aby 

si išiel ľahnúť. Chlapec poslúchol, cítil sa po jedle veľmi ospalý. Pred polnocou sa však 

zobudil. Hľadal toaletu, no vtom mu na chodbe niečo prebehlo pred nosom. Zľakol sa a radšej 

sa rýchlo vrátil do postele. 

 Ráno sa na to pri raňajkách spýtal Spankyho. Ten sa ale tváril, že sa mu to asi len 

zdalo, ale pre pokoj chlapca sa išiel pozrieť na tú chodbu, no nič tam nevidel. 

Pobalili sa a vybrali sa na cestu. Spanky chlapcovi začal vysvetľovať: „Tvojou prvou 

prekážkou budú kostlivci s lukmi.“ Ledva to dopovedal, ocitli sa pred jaskyňou, kde na nich 

kostlivci začali útočiť. Spankymu z kufra vytiahol dve zbrane a jednu z nich hodil chlapcovi. 

Zbrane strieľali samé, stačilo len správne mieriť. Chlapcovi a Spankymu sa podarilo všetkých 

kostlivcov zlikvidovať a mohli vojsť do jaskyne. 

„Stop!“ zakričal Spanky. „Keď prejdeš cez túto čiaru, začnú padať kamene. Musíme sa 

pokúsiť nejakým spôsobom to obísť.“ Chlapec však zakopol a obaja museli začať utekať, aby 

ich niektorý balvan nezavalil. Podarilo sa im prejsť jaskyňou. Blížili sa k východu. Spanky 

chlapca varoval: „Vonku sa v kríkoch skrývajú mäsožravé vtáky. Musíme veľmi rýchlo bežať 

k tamtej lúke. Daj si však pozor, aby si sa nepichol o tŕne tých červených kvetov, inak zaspíš 

a vtáky ťa zožerú.“  Chlapec sa bál, ale bol rozhodnutý, že tú prekážku musí prekonať.“ 

Bežal, ako najrýchlejšie vedel, no zakopol a nabodol si ruku o tŕň jedného kvetu. Začal 

zaspávať.  

„Nie, nesmiem zaspať!“ kričal chlapec a snažil sa udržať oči. No oči sa mu zatvorili. Celý 

spotený vyskočil na rovné nohy.  

„Nedám sa predsa zožrať nejakým vtákom!“ vykríkol a otvoril oči. Prekvapený zistil, že je 

opäť vo svojej izbe.  

„Ako som sa sem dostal ? To celé sa mi len snívalo?“  

Obul si papuče a utekal do kuchyne za mamou: „Mami, neuveríš mi, čo sa mi snívalo...“  

 

 Sára Flajžíková, 6. B 

 

 



Výtvarná halloweenska súťaž 
 

Milí žiaci, pripravili sme si pre vás výtvarnú súťaž, do ktorej sa 
môžete zapojiť od 16. októbra do 26. októbra. Témou našej súťaže sú 
nadprirodzené bytosti. Na malý výkres zo zadnej strany napíšte svoje 
údaje: meno, priezvisko a trieda, aby sme vás vedeli nájsť. Hotové 
výtvory môžete vložiť do krabice s názvom nášho časopisu 
umiestnenej vo vestibule našej školy pri bufete. 

Tešíme sa na vaše práce! 
Vaša redakcia Creatívcov 

 
 

 

 

 

 
obrázok nakreslila Natália Gáliková, 6. A 

 


