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NOVÉ PRIATEĽSTVO
(Barborka Cverňáková)
Maxo sa

spokojne usadil na zošitoch, ktoré mám rozložené na písacom stole.

Zasmiala som sa a zdvihla som mu aspoň chvost, aby som videla zadanie úlohy. Keby to moja
mama videla, veľmi by sa hnevala. Nepáčil sa jej zlozvyk nášho Maxíka, vynucovať si
pozornosť všetkými spôsobmi. Keďže ja som ho nevyháňala, náš milovaný Maxík bol čoraz
drzejší. Mamka mi stále pripomínala, že pri učení sa mám zatvoriť v izbe a nerozptyľovať sa.
A zvieratá nemajú čo robiť na stole a podobne. Lenže teraz tu mama nebola a náš Maxík bol
kráľ. Spod labiek sledoval príklady z matematiky. Určite ma veľmi ľutoval, keď videl, ako sa
trápim so slovnými úlohami. Keď mi už veľmi zavadzal pri výpočte posledného príkladu,
odsunula som ho. Moja túžba mať matematiku už za sebou bola taká silná, že som si
neuvedomila, ako silno som odsotila jeho dvojkilové telíčko. Dopadol, chvalabohu, mäkko –
na posteľ. Aj tak na mňa zlostne zazrel a zaštekal . Vytočil urazene hlavu k stene , aby mi
naznačil, že sa hnevá . Ale aspoň som mohla dokončiť všetko, čo som potrebovala. Spokojná
som skočila na posteľ, tesne k Maxovi. Spustila som si svoju obľúbenú pesničku zo
slúchadiel. On akože ešte stále urazený sa nenápadne dotkol labkou môjho stehna. Ešte stále
vytočený, akože len tak sa ma dotkol prednou labkou. Takto ešte chvíľu trucoval a potom šup
a jedným skokom na moje kolená. Hlavu dával presne pod moju ruku, prosebnými a zároveň
rozkazovačnými očami mi dával najavo, čo by som asi tak teraz mala robiť. Chvíľu som sa
tvárila nechápavo. Potom som sa zľutovala a začala ho škrabkať za uškom, hladkať po malom
chrbátiku až zadriemal. Moja starká zakaždým hovorieva, že zvieratá nepatria do bytu. Ale
s kým mám tráviť voľný čas, keď som naučená, vonku je pod psa a rodičia v práci? Mirka,
moja super kamoška, má doma dvojčatá, takže o zábavu a voľný čas má postarané. Veľmi jej
závidím, ja mám doma len veľkého brata. Mamka o ďalšom súrodencovi nechce ani počuť.
Tak zostáva len ten náš malý boh. Takto si on užíva svoju vládu celých päť rokov. Tieto
Vianoce sa ale niečo v jeho miláčikovskom živote zmenilo. Bol tu Štedrý večer. Darčeky sa
nenápadne vyskytli pod stromčekom. Sviečky na stole svietili a večera rozvoniavala. Sadli
sme si k štedrovečernému stolu, Maxík, samozrejme,

blízko nás pri svojej štedrovečernej

miske. Všetci sme si pochutnali na vianočných dobrotách. Dokonca aj Maxík spokojne vrtel
chvostíkom a to má kráľovsky jazýček – hocičo mu nevonia. Po večeri sme sa pobrali všetci
spoločne k vianočnému stromčeku. Maxo všetky balíčky ovoňal, ale nepozastavoval sa, až na
jeden. Pri ňom zastal, dlho ovoniaval a potom začal zlostne pobehovať. Snažil sa škatuľu

otvoriť. Všetci sme spozorneli , hlavne ja. Netušila som, čo ho mohlo tak rozrušiť. Takto
nevyvádzal ešte ani jeden rok. Zakaždým si obišiel všetky darčeky pod stromčekom a bez
záujmu sa vyvalil na pohovku. Tento rok bolo jeho správanie veľmi čudné. To ma prinútilo
ešte rýchlejšie porozdávať všetky balíčky, aby som sa dostala k škatuli s čudným obsahom.
Pri mne v pozore stál náš milovaný Maxo a nedočkavo vrtel chvostíkom. Opatrne som
odlepila vrchnú časť podozrivej deravej krabice. Nevedela som si predstaviť, čo tam môže
byť, čo nášho vodcu a pána Maxa tak vytáča. Pretože

ďalšie domáce zvieratko bolo

neprípustné pre moju mamu. Stále hovorila: „ Len cez moju mŕtvolu.“ Nedávalo mi to
zmysel. Pomaly som ju roztvorila a opatrne nakukla do vnútra. V tej chvíli mi bolo všetko
jasné. Z rohu na mňa pozerali dve krásne čierne očičká. Keďže škatuľa bola dosť vysoká náš
šampión nemal šancu skočiť do nej, aj keď sa o to pokúšal. Bolo mi jasné, že ak chcem zistiť,
komu tie oči patria, musím môjho Maxíka odpratať do bezpečia. Škatuľu som otvorila úplne
a vo svetle vianočných sviečok som videla krásnu bielo-ryšavú guľku. Bolo to krásne morské
prasiatko. Jeho očká hovorili: „Skryte ma, bojím sa.“

Brat doniesol dobre schovanú klietku aj z jeho brlôžkom s dreva. Opatrne sme ho do klietky
vložili a klietku postavili do bezpečnej výšky. Keď už bol nový člen v bezpečí, otvorili sme
nášmu malému nedočkavcovi dvere od izby. Ten ako zmyslov zbavený začal behať okolo
obsadenej klietky. Tak sme ju opatrne zložili na jemu viditeľné miesto. A on v tom momente,

hop labkami rovno na klietku. Nový obyvateľ celý vystrašený vbehol do nového domčeka
úplne do rohu. Nebolo nič vidieť, len počuť silné a tenké kvíkanie. Mamka rezignovala pri
pohľade na chlpatú guľôčku. So mnou mykne zakaždým, keď sa prebehne po svojej veľkej
klietke. Ocko robí všetko pre to, aby si na seba títo dvaja miláčikovia zvykli.

Maxo pri

každom pohybe a šuchnutí v klietke už je pri poličke a poskakuje ako capko. Ešteže tak
vysoko neskáče. No asi chvíľu potrvá, kým si na seba všetci zvykneme. A ešte dlho asi bude
musieť náš Maxinko skákať, kým pochopí, že nie je jediným stredobodom vesmíru a o lásku
sa treba deliť .

TRI SEMIENKA
(Ivan Kolarčík)
Bol raz jelení kráľ, ktorý mal troch synov. Raz ich mamku pochytila strašlivá choroba.
Keď už cítila, že smrť prichádza, tak si dala zavolať svojich troch synov. Jedného mocného
jeleňa, druhého zas múdreho ako nik a tretieho láskavého po mamička. Povedala im:
„Synovia moji, neplačte, tu máte tri semienka ruže, zasaďte ich do záhrady blízko seba, aby
ma vám pripomínali.“ Len čo to dopovedala , zomrela.
Na kráľovstvo doľahol veľký smútok, no dlho netrval, pretože sa kráľ znova po dvoch
rokoch oženil. Dúfal, že žena, ktorú si vzal, bude dobrá panovníčka lesov a strání v jeho kraji.
Synovia sa vôbec neradovali, pretože vedeli, čo je tá ich macocha zač. Raz večer, keď odišla
zo zámku, sledovali ju až do jaskyne, kde ju čakali čarodejnice, ktoré sa dokážu meniť na
hocijakú podobu. No otcovi to nepovedali, lebo vedeli, že by im aj tak neveril.
O pár dní sa macocha prechádzala po hradbách a keď v záhrade zbadala kráľovičov, tak si
potichu povedala, že sa ich musí zbaviť, aby po kráľovej smrti bolo kráľovstvo iba jej.
Raz prišiel za kráľom na zámok krčmár so sudom. Našiel ho našiel plávať v rieke, ktorá
patrí kráľovi, tak ho chcel poctivo vrátiť. Kráľ si sud zobral a viac sa oň nezaujímal. Jedného
dňa zlá macocha povedala kráľovičom, že by mali ísť spať do záhrady, lebo noci sú teplé a
pobyt v záhrade im nezaškodí. V noci, keď si bola istá, že už spia, tak vyšla do záhrady
a chcela ich zabiť. No nepodarilo sa jej to, popichala sa na ružiach, ktoré vyrástli zo
semienok, čo dostali od mamky. Na druhý deň macocha povedala kráľovičom to isté. V noci
prišla do záhrady aj s nožnicami a ružu po ceste odstrihla, aby sa už nepopichala. Potom
zabila kráľovičov a hodila ich do studne v strede záhrady. Ráno, keď sa kráľ zobudil, tak

začal synov hľadať, kde sa len dalo, ale nenašiel ich. Kráľ plakal už tri dni a služobníctvo v
zámku sa na to už nemohlo pozerať, a tak sa väčšina z nich išla s kráľom prejsť do záhrady.
Po dlhej prechádzke v záhrade kráľ vysmädol, chcel sa napiť zo studne a v tom zbadal jeho
troch synov na dne studne. Znova začal nariekať, keď vtom priletela krásna veľká hrdlička a
tichým hláskom vraví: „Kráľ môj drahý, nenariekaj, daj svojich troch synov do suda, ktorý ti
kedysi doniesol krčmár, a uvidíš, že všetko bude dobré”. Len čo to dopovedala, tak odletela.
Kráľ hneď vedel, že to nie je ledajaká hrdlička, a preto ju poslúchol. Po jednom do suda
poukladal synov a oni ožili. Porozprávali mu o tom, čo sa stalo a aj o tom, ako videli
macochu v jaskyni s čarodejnicami. A kráľ chcel dať macochu obesiť, ale to sa už bohužiaľ,
nestalo, lebo macocha už bola za horami, za dolami.

ZLATÁ RYBKA
(Jakub Pollák)
Na chalupe nás zobudili slnečné lúče. Víkendový deň bol pred nami. Modrá obloha
predpovedala super počasie. Bolo by škoda sedieť doma a nič nepodniknúť. Ja som
netrpezlivo čakal , kým sa všetci naraňajkujeme a aký program vymysli môj tatko. Neďaleko
našej chalúpky bolo jazierko. Tatko navrhol rodinnú rybačku. Mne sa rozžiarili očká a mamka
len s povzdychom prikývla. Pri jazierku dnes bude určite krásne. Obliekli sme sa, obuli
nepremokavé topánky, zobrali jedlo, udice a poďho rovno k jazierku. Pri jazere bolo
príjemne, sviežo, slnko sa odrážalo od hladiny. Vytiahli sme udice, urobili návnady
z kukurice a trochy vody, tatko vyhrabal z hliny peknú tučnú dážďovku a nahodili sme udice
do vody. Chvíle čakania sme si krátili zbieraním kamienkov na druhom brehu, ktoré sme
hádzali do vody a robili žabky. Neskutočne nás to bavilo, dokonca aj mamka sa tešila. Naraz
sme na hladine zbadali pár krásnych bielych labutí. Prišli k nám celkom blízko, ale nie až tak,
aby sme sa ich mohli dotknúť. Boli veľmi opatrné. Zobrali sme kúsky chleba a hodili sme ho
na hladinu. Nedočkavé vtáky sa naň hneď vrhli. Keď už mali dosť, otočili sa a svojím
majestátnym telom odplávali preč. Sú to krásne vtáky. Udice sme priebežne kontrolovali, no
nikde ani náznak po pohybe. Keďže už prešiel dosť dlhý čas, začali sme pociťovať hlad. My
s mamkou sme zašli do neďalekého lesa pre drevo, aby sme si mohli urobiť ohník. Ako tak
kráčame, niečo mi spadlo na hlavu. Pozriem hore a čo nevidím – roztopašná veverička. Mala
chuť sa hrať. Celou cestou nám robila spoločnosť aj so svojím veľkým ryšavým chvostom.
Keď sme s drevom boli na kraji lesa, postavila sa na čistinku a šibalskými očami sa s nami
lúčila. Ako sme prichádzali k jazierku, naraz mamka vykríkla: „Pozor, stoj Kubko!!! “
Z trávy na mňa hľadeli vystrašené očká. Bola to malá krásne zelená žabka. Opatrne som sa
k nej nahol, aby som si ju lepšie obzrel. Čo ak bude začarovaná princezná ? Najprv hodila
výraz mŕtvoly a keď som sa jej chcel dotknúť, šup a už jej nebolo. Zmizla mi vo vysokej tráve
a medzi bambusmi. Keď sme prišli k tatkovi, ten už na rybárskej stoličke veselo a hlavne
hlasno driemal. Chceli sme mu rozpovedať náš zážitok s malými tvormi lesa, keď tu zrazu
záber. Otec silno potiahol a čo sme nevideli, vytiahol poriadny kus, ale topánky. Všetci sme
sa začali smiať. Sklamaný ocko mi podal udicu a povedal, aby som teraz vyskúšal svoje
rybárske šťastie ja. On zatiaľ rozloží oheň . Zahodil som návnadu na svoju rybu a išiel som si
napichnúť špekáčik na palicu. Opiekli sme si a ako sme dojedali naraz jemný záchvev silónu.
Tato mi potichu povedal, aby som ešte čakal. Druhý už silnejší záchvev a hneď za ním tretí

a ten už bol poriadny. Otec mi naznačil, aby som ťahal. Z celej sily som zatiahol a na háčiku
sa mi hojdala ryba, naozajstná ryba. Bol to krásavec. Pekný kaprík. Pomaly sme ho s otcom
podobrali a vložili do sieťky. Bol som vtedy veľmi hrdý na svoj úlovok. Začal som si ho
obzerať. Jeho šupiny sa na slnku krásne ligotali ako zlaté. Keď sme sa zbierali už späť domov,
sieťka s kaprom pekne ležala na tráve. Pozeral na nás smutnými očami. Spýtavo sme sa na
seba pozreli. Opatrne som tú rybu vytiahol zo sieťky. Pošepkal som: „Zaželajme si niečo,
možno je to zlatá rybka a splní nám naše tri želania.“ V duchu sme si všetci traja niečo
zapriali a rybárskym bozkom na rozlúčku sme ju pustili späť do vody. A tak sme sa plní
zážitkov a radosti pobrali späť do svojej chalúpky. Všetci sme odchádzali s pocitom, že sme
možno naozaj ulovili povestnú zlatú rybku. Uvidíme ...

MOMOV ÚTEK
(Martina Mikuľáková)

Kde bolo, tam bolo, žili v jednom cirkuse malý opičiak Momo so svojimi rodičmi. Každý
deň sa na neho chodili pozerať ľudia, ktorí naňho kričali a do výbehu mu hádzali rôzne veci,
ktoré keď zjedol, tak ho veľmi rozbolelo bruško. Vždy im musel predvádzať rôzne
predstavenia, až kým sa nemusel vrátiť do svojej klietky.
Jedného dňa prišli k Momovi rôzni cudzí ľudia, ktorí ho zobrali preč od rodičov. Potom sa
cítil ešte opustenejší a sám. Presunuli ho do klietky, ktorá bola hneď vedľa leva. Toho sa
všetky zvieratá v cirkuse báli. Lev ticho ležal v kúte klietky a kradmo na Moma upieral svoj
pohľad. Po chvíľke ticha sa lev pomaly zdvihol zo svojho miesta, pritisol ňufák k mrežiam
Momovej klietky a varovne zavrčal. Momo sa zľakol až tak, že sa prikrčil na opačnej strane
a ostal tam ticho ležať. Na druhý deň, keď sa opičiak Momo znova ocitol v klietke vedľa leva,
po dlhej odmlke sa ho spýtal: „Ako si sa sem vlastne dostal?“ Lev bol chvíľu ticho, potom
zrúkol: „Do toho ťa nič nie je!!!“ Momo sa teda tichoo schúlil do klbka a bol hore, až kým od
únavy nezaspal.
Prešli tri týždne a všetko prebiehalo ako predtým, až kým sa jedného dňa Momo
nedozvedel od ostatných zvieratiek v cirkuse, že jeho rodičia zomreli, lebo už boli veľmi starí
a ľudia v cirkuse ich dali utratiť, pretože už nevládali robiť rôzne cviky a predstavenia
s loptičkou. Momo v klietke tíško fňukal. Keď tu zrazu sa ho lev spýtal: „Čo sa ti stalo,
opičiak? Si nejaký smutný.“ „Zomreli mi rodičia,“ ticho zašepkal Momo. Lev sa naňho
súcitne pozrel a povedal: „Neboj sa, opičiak, to bude v poriadku.“ Momo bol chvíľu ticho, ale
potom rozhodne povedal: „Chcem z tohto príšerného miesta ujsť! Už ma nebaví, ako tu stále
musím predvádzať hlúpe predstavenia a ľudia sa mi stále len smejú! Celé dni som zavretý
v tejto malej klietke.“ „Máš pravdu, opičiak,“ potichu zavrčal lev. „Kedysi veľmi dávno som
bol aj ja len dieťa. Žil som so svojimi rodičmi voľný, naháňal som po savane antilopy a hral
som sa so svojimi súrodencami, až kým ma nezobrali na toto príšerné miesto. Všetci sa ma
boja a ja sa cítim byť taký opustený. Pomôžem ti ujsť, opičiak.“ A tak lev a opičia spolu
naplánovali útek. Trvalo im to dlho, až jedného dňa sa im to naozaj podarilo. Keď im prišiel
dať tučný strážnik jedlo do klietky, tak mu Momo rýchlo odopol kľúče z opasku, kým ho lev
zabával. Potom opičiak Momo rýchlo otvoril zámok na svojej klietke a vyliezol von. Potom
otvoril klietky aj ostatným zvieratám, ktoré hneď po oslobodení z dlhoročného väzenia utekali
von na slobodu. No vtom si to strážnik všimol a strelil unikajúceho leva do nohy. Lev sa

zvalil na zem, lebo už nevládal bežať. Opičiak sa pri ňom zastavil a snažil sa mu pomôcť. Lev
na neho uprel utrápený pohľad a povedal: „Utekaj na slobodu, opičiak. Pre mňa aj tak nemá
cenu niekam ísť. S touto nohou nevládzem bežať. Som starý a aj tak už o chvíľu umriem.“
„Nie!“ povedal Momo. „Ja ťa tu nenechám!“ „Bež!“ zavrčal lev, „kým nebude neskoro.“
Opičiak Momo po chvíľke váhania rýchlo prekĺzol cez brány cirkusu, ktoré ho oddeľovali od
divočiny za nimi. Pomaly sa obzrel a poslednýkrát pozrel na svojho priateľa. „Choď,“
zašepkal vysilený lev.
Momo vyliezol na najvyšší strom a konečne sa cítil voľný. Díval sa z výšky a svetlá
cirkusu a započúval sa do výkrikov ľudí. Napriek tomu, že bol konečne slobodný, na srdci ho
ťažil smútok zo straty jediného priateľa a oboch rodičov. A tak sa pomaly otočil a zmizol
v tieni šuchotajúcich listov stromov.

ZAJO ROLO
(Robko Gáspár)

Kedysi dávno, keď sa voda sypala a piesok sa lial, niekde v Európe stál jeden veľký a
hustý les. V tom lese žilo mimoriadne veľa zvieratiek. Žil tam Medveď Miro, Veverica
Miška, mladý Capko Jožko aj Zajo Rolo . Zajo Rolo je malý hnedý zajac, jeho obľúbenou
potravou je kapusta. ,, Pravidlá sú na to, aby sa porušovali,“ povedal jedného dňa Rolo svojim
kamarátom, no tí si mysleli presný opak. ,, Čo to tu hovoríš Rolo, pravidlá sú predsa na to,
aby sa dodržiavali,“ pripomenula mu Miška. ,,Ale no tak Miška, teba baví žiť podľa nejakých
pravidiel?“ ,,Čaute všetci, ako ste sa vyspali?“ ozval sa zrazu spoza kríka Mirov hlas.
,,Ahoooj Miiiiiro,“ pozdravil sa Jožko. ,,Čauko Miro, práve som si vymyslel heslo, ktoré
budem celý svoj život dodržiavať. Pravidlá sú na to, aby sa porušovali, čo na to hovoríš?“
,,Rolo, koľkokrát ti mám povedať, že nemáš po mne opakovať, idem vám všetkým zlým
príkladom,“ hneval sa Miro a snažil sa mu to heslo vytĺcť z jeho malej a hlúpej hlavy. Ale
Rolo to už nepočul, práve bežal do záhrady pána McStera, kde bolo toľko kapusty, že by sa
v nej celý les utopil. A keďže Rolove heslo znie tak, ako znie, bez problémov podliezol
veľký drevený plot a ocitol sa vo veľkej záhrade plnej kapusty. Miška ho pozorne sledovala
a pomáhala mu. Keď bol v problémoch kričala mu, kadiaľ má ujsť. Dnes znova zobral toľko
kapusty, koľko len vládal uniesť, a bežal smerom ku kamarátom. V tej chvíli sa potkol
o vytŕčajúci koreň stromu. ,,Auuuuuuu, to bolí!“ kňučal od bolesti. ,,Ale čo, ublížil si si,
Rolo?“ ozval sa čísi hlas. Ten hlas Rolo veľmi dobre poznal a bol to ten posledný hlas, ktorý
chcel počuť . ,,Čo chceš, Viktor?!“ Ten hlas totiž patril Vlkovi Viktorovi . ,,Som hladný, je
čas navečerať sa a dal by som si zajaca.“ Viktor nebol sám, bol na love s celou svorkou. Vtom
sa objavilo nad ním svetlo také silné, že odplašilo vlkov a oslepilo Rola. Ten z ničoho nič
tvrdo zaspal. Ráno sa zobudil v obrovskom dome. Ležal na mäkkučkom gauči. Mal pocit, že
ho prešiel kombajn, všetko ho bolelo. Keď mu zrak padol na nohu, začudoval sa. Nohu mal
obviazanú obväzom. Vtom začul hlas človeka. Rýchlo zavrel oči a tváril sa, že spí. Keď
nenápadne otvoril jedno oko, videl, že ten človek nie je hocijaký človek, ale pán McSter. Pán
McSter práve zrušil prichádzajúci hovor a niečo si mrmlal popod nos: ,,To nie je normálne,
zobral som si z práce dovolenku, no aj tak mi nedajú pokoj.“ Pán McSter sa obrátil k Rolovi:
„Dobré ráno, zajačik. Tú nohu máš zlomenú, neradil by som ti utekať, pretože s ňou ďaleko
nedôjdeš. Inak mám veľmi rád zajace a teba tiež, aj napriek tomu, že mi stále kradneš
kapustu.“ Rolo sa trošku odsunul od stojaceho pána McStera. ,,Mňa sa nemusíš báť.“

Napokon sa Rolovi jeho zlomená noha vyliečila vďaka pánovi McSterovi a jeho lekárskym
schopnostiam. Rolo si uvedomil, že nie je až taký hlúpy, ako si pred tým myslel a začal sa
k nemu správať priateľsky. Potom sa vrátil do lesa a svojim kamarátom všetko vyrozprával. A
čo bolo s Vlkom Viktorom? Ten zostal celý čas hladný ako vlk.

PETER A DEMETER
(Vladimír Strýčko)
Vo veľkom meste menom Olovolovec žili v kanáli dva potkany menom Peter
a Demeter. Boli to dvojčatá. O svojom živote vedeli len to, že sa narodili v najvyššom
mrakodrape v meste a že zo strechy ich odniesla lietajúca veverička Zinajda. Prekvapivé na
nej bolo to, že nemala klasický ryšavý kožuštek, ale mala žlté bruško a na hlave malé
vrecúško. Na chrbátiku nosila ružový ruksačik, ktorý jej venoval verný kamarát myšiačik
Ušiačik. Po celé roky žili spolu v smradľavom kanáli. Jedného dňa sa starosta Olovolovca

rozhodol, že sa zbaví všetkých hlodavcov. Preto si najal najlepších chytačov zvierat.
Veverička sa zľakla, že príde o svoj život. Odišla od dvojčiat a vydala sa do sveta.
Chudáci Peter a Demeter zostali na všetko sami. Keď sa už zdalo, že je všetko
stratené, objavil sa škrečok Milimeter. A fakt, že ho jeho meno ho opisovalo. Bol maličký
s ružovým ňufáčikom, ale bol veľmi odvážny a určite mal veľa skúseností s tajnými
chodbami. Odviedol teda dvojčatá do tajnej chodby, kam by ani pes svoj ňufák nestrčil. Keď
už konečne došli do poslednej tajnej miestnosti, dvere sa tak rýchlo zatvorili, že si hlodavce
nestihli ani sadnúť. Boli v pasci. Peter a Demeter si napokon sadli a začali plakať. Keďže bol
Milimeter odvážny a skúsený, po celej miestnosti hľadal, či niekde náhodou nenájde skryté
dvere. Bohužiaľ, nepodarilo sa mu to. Napokon to vzdal aj on a sadol si vedľa svojich
priateľov. Nevšimol si však, že tam, kde si sadol bol gombík, vďaka ktorému sa prepadli do
malej izby s veľmi veľkými dverami. Trojica kamarátov sa postavila a otvorili dvere. Ocitli sa
v ďalšom meste nazývanom Araparap. Boli zachránení. Keď sa ocitli na novom mieste,
chceli si postaviť malý domček. A tak si rozdelili si úlohy . Peter doniesol gumičky, ktoré
našiel pri ceste. Demeter zas tie gumičky silno zviazal, aby dobre držali drevom, ktoré
nakoniec našiel Milimeter. Ich domček stál neďaleko lesa. Rýchlo sa zoznámili s ďalšími
lesnými zvieratkami. Žili tam šťastne, až kým do lesa neprišli ďalší chytači zvierat.
Všetky zvieratká sa ich zľakli. Okrem malého Milimetra. Ten ich povzbudzoval, aby
sa ich nebáli. Kamaráti si povedali, že sa postavia zlým chytačom zvierat. Vymysleli si rôzne
pasce, do ktorých chytačov zvierat pochytali. Tí im sľúbili, že z ich lesa odídu do iného sveta.
A tak aj urobili. Od tých čias žili zvieratká vo svojom lese veselo a šťastne.

ČAROVNÝ PES
(Max Mačinga)

Bol raz jeden pes. Ten pes sa volal Kúzlo. Volal sa tak preto, lebo vedel čarovať, ovládal
všelijaké kúzla, vedel napríklad lietať, šoférovať auto a mnoho ďalších vecí. No jediné, čo
nevedel bolo rozprávanie. Už dlho sa snažil naučiť rozprávať, ale vždy len otváral ústa,
nevyšiel mu z hrdla žiadny zvuk, žiadna hláska, žiadne slovo, žiadna veta. Neprišiel na to, ako
sa naučiť aspoň jedno jediné slovko. Snažili sa mu s tým pomôcť ostatné psy aj ľudia, ale
stále nič. Kúzlo bol z toho veľmi smutný, lebo ostatné psy spievali, rozprávali sa a on
nemohol. Niektoré vraveli, že to bude tým, že je ešte malý. Kúzlo mal totiž iba jeden rok. Iní

vraveli, že je to preto, lebo nemá kamarátov, a preto by sa nemal s kým porozprávať. Veľmi
často chodil k doktorovi, ten mu vždy vravel: „Kúzlo, nájdi si kamarátov a tí ťa naučia
rozprávať.“ Kúzlo síce mal jedného kamaráta, no práve ten tiež nevedel rozprávať. Nemohli si
povedať, ako sa volajú, koľko majú rokov, kde bývajú. Nemohli si vymeniť žiadne
informácie. Keď chodili spolu vonku, tak sa skamarátili s ďalším psom. Ten rozprávať vedel.
Začali chodiť von všetci traja. Chodili spolu von jeden rok, dva roky, tri roky. Za ten čas im
rozprávajúci pes stihol o sebe prezradiť všetko. Raz našli v hore za mestom tajný vchod,
ktorý viedol do malého tajného domčeka, kde býval veľmi starý pes. Volali ho Majster kúziel.
Keď zistil, že dva psy nedokážu rozprávať, prezradil im, že má kúzelný nápoj. Stačí ho vypiť
a psom sa ihneď rozviažu jazyky. „No nebude to zadarmo,“ povedal Majster kúziel. „Najprv
mi prinesiete semienko z jablka, čo ma vylieči z mojej choroby.“ Psy súhlasili. Vrátili sa do
mesta, našli jablko a rozhryzli ho na polovicu. Vybrali semienko a zaniesli ho Majstrovi. Keď
ho zjedol, ihneď vyzdravel. Dal im ten čarovný nápoj. Keď ho vypili, začali obidvaja
rozprávať. Boli z toho šťastní, lebo sa ešte nikdy nepočuli. Vybehli z hory, behali po meste
a radostne kričali: „My vieme rozprávať, my vieme rozprávať.“ Všetci z toho boli šťastní, no
oni najviac, tak chodili vonku ešte dlho a dlho rozprávali sa medzi sebou, až dokým o sebe
nevedeli všetko.

STRATENÝ ATOM
(Erik Leinstein)
Tak ako každý, kto má doma psa, tak aj ja minimálne trikrát za deň chodím s naším psom
Atomom na prechádzku. Sledujem ho, aby sa mi nezatúlal, aby mi neodbehol na detské
ihrisko, aby nič nezožral. A to je teraz to najdôležitejšie, lebo sa u nás na sídlisku objavili
otrávené kusy jedla. Aj môj tatik, veterinár,

už mal v ambulancii dvoch otrávených psov.

Preto si neviete predstaviť, ako ma táto príhoda vyľakala. Bál som sa, že môjho Atoma
postretlo nejaké nešťastie.
Predvčerom poobede sme sa s Rudom a Kubom dohodli, že po škole pôjdeme ku mne.
Chceli sme si spolu zahrať hru na PS4. Mojou povinnosťou, keď prídem zo školy domov, je
vyvenčiť Atoma. A tak sme sa vybrali venčiť Atoma aj s kamarátmi. Počas prechádzky sme sa
rozprávali o počítačových hrách. Vždy som hodil očkom aj na Atoma. Popri rozprávaní mi
Rudo ukázal fotku v mobile, na ktorej bol hlavolam z Farcry 5. Keďže on si s ním nevedel
poradiť, tak som mu chcel pomôcť. Zapozeral som sa na obrazovku a ani som nezbadal , že

mi Atom niekam odbehol. Kričali sme na neho, behali sme po sídlisku, pýtali sa ľudí, ale
nikto si ho nevšimol. Až jedna pani na nás zakričala z balkóna, že videla odbehnúť Atoma za
mačkou za roh bloku. Hľadal som ho aj tam, ale márne. Nechcel som ísť ani domov, mal som
zlé svedomie, že som na Atoma nedával dobrý pozor. Keby som sa nezadíval do mobilu, nič
sa nemuselo stať. Po dvoch hodinách márneho hľadania a pokrikovania sme sa s Rudom
a Kubom rozlúčili a šli sme domov. Nevedel som, čo mám robiť, až mi nakoniec svitlo. Doma
vytvorím plagát s Atomovou fotografiou a mojím telefónnym číslom. O polhodinku som už
behal po sídlisku a na každú bránu aj stĺp som lepil plagáty. Ešte aj večer, po príchode
mamky a tatika z práce, sme chodili po sídlisku a hľadali Atoma, no márne. Ani spať sme
nemohli, tak veľmi sme sa o neho báli. Na druhý deň v škole som sa vôbec nedokázal
sústrediť na učenie, čakal som, kedy sa škola skončí a pôjdem hľadať Atoma. Tajne som
dúfal, že ma možno bude čakať pred bránou. No nestalo sa. Okolo piatej poobede mi zavolala
jedna milá teta a povedala mi, že v noci našla v záhrade vedľa svojej mačky podobného psa
ako je ten na plagáte. Poprosil som ju, či by mi ho nemohla doniesť. Stretli sme sa na sídlisku
o hodinku. Našťastie, to bol náš Atom. Vraj bol veľmi smutný a nič nejedol, čakal pred
bráničkou a smutne hľadel von. Bola veľmi rada, že sa našiel majiteľ a ja som sa potešil ešte
viac. Mám ho veľmi rád a nikdy by som si neodpustil, že kvôli mojej nepozornosti som o
neho prišiel. Tete som veľmi pekne poďakoval a odprevadil som ju k jej bytu. Bývala
neďaleko nás. Na druhý deň som jej s mamkou odniesol ako poďakovanie za starostlivosť a
ochotu kyticu ruží.
Som rád, že sa všetko dobre skončilo. Atom sa našiel živý a zdravý . Dal som si sľub, že
už z neho pri venčení nespustím zrak, lebo druhýkrát by sa to nemuselo skončiť tak dobre.

PRÍBEH O PSOVI AZOROVI
(Max Schmidt)
Príbeh o našom psovi Azorovi sa začal, keď sme sa presťahovali do domu. Môj otec a ja
sme stále chceli mať psa, ale mama bola proti, kým sme bývali v byte. Veľmi dlho sme
hľadali na internete nejakého psa. Nakoniec sme si vybrali rasu americký akita. Keď sme psa
išli kupovať, tak sme boli v chovnej stanici v Stakčíne. Bolo tam veľa šteniatok a my sme sa
nevedeli rozhodnúť medzi viacerými šteniatkami, až sme si vybrali Azora, ktorý stál sám
bokom od ostatných. Po ceste domov Azor pocikal môjmu ockovi nohavice.
Doma sa Azor chcel stále hrať a vždy pohryzol nejaké vankúše. Veľmi rýchlo rástol. Raz,
keď sme sa vrátili z prechádzky z lesa, tak sme zistili, že má kliešťa. Na ďalší deň bol veľmi
unavený a nechcel jesť, ani piť vodu. Iba sa na nás smutno pozeral. Môj otec s ním išiel
k veterinárovi a ten zistil, že je chorý. Dostal boreliózu. Bolo práve horúce leto a Azor má
hustú srsť. Preto mu bolo všade veľmi teplo. Nakoniec si našiel svoje miesto v garáži, kde ho
chladila dlažba. Musel brať antibiotiká, ale nevedeli sme mu nič dať, pretože vôbec nechcel
jesť a piť. Veterinár mu viackrát pichol injekcie. Báli sme sa, že zomrie. Vždy, keď odchádzal
otec ku doktorovi, tak som sa bál, že sa vráti bez neho. Mama si aj poplakala.
Choroba sa ho držala asi dva týždne, no keď sa po troch dňoch prvýkrát najedol po, vedeli
sme, že to určite zvládne. Bol nám veľmi vďačný za starostlivosť a stále nám oblizoval ruky.
Nakoniec sa Azor uzdravil a stráži nás ďalej. A náš vzťah je ešte lepší ako kedykoľvek
predtým.

ZVER NA GYMKU
(Jakub Imro)

Koza Róza škvrnitá

Zajac Ema snaží sa len,

musela sa vypýtať

splniť si svoj dávny sen,

z hodiny hneď na wecko

neprepadnúť ročník ten,

ako také malé decko.

hlavne nie v tento deň.

Keď sa Róza vrátila,
s radosťou hneď zistila,

Dneska ďalšia trojka,
domov smutná ide

že hodina sa skončila,

ako taká malá bojka,

a prestávka už začala.

že doma výprask bude.

Tiger Kubo neposlúcha,
hodina ho vôbec neláka,

Ryba Simon sa snaží
dostať iba jednotku,

odpovede dáva z brucha,

na chrbte ho mrazí,

domáce úlohy len fláka.

keď dostane dvojku.

Kubo stále lenivý je,
písať sa mu nechce,

Trojku nikdy nedostal,
pero vždy pri sebe mal,

celú hodinu sa len smeje,

zlú známku dostať nemohol,

a stále si niečo repce.

kamarátom by vždy pomohol.

NOVÝ ČLEN RODINY
(Viktória Urban)
Všetko bolo v pohode
no zrazu prišla ona,
plávala rýchlo vo vode
no necítila sa celkom doma.
Vyskočila zrazu von,
na stôl rovno padla,
došlo jej to ako hrom,
že to zle odhadla.
Prišla moja panička
so slzami v očiach,
kvapkali jej na líčka
plakala po nociach.
Prišiel som k nej
a hlávku na ňu položil,
len aby jej bolo hej
aby jej tvár úsmev ozdobil.
No rybička úbohá
na tom stole ležala,
verila však na Boha
a tak sa zázračne prebrala.

JEŽKO
(Nikolas Kočkár)
Našiel ježko pichliačkový,
dve topánky na dve nohy.
Veru našiel ešte na dve,
ale tie mu boli malé.
Pomyslel si, budú tlačiť,
každý krok ja prejdem v plači.
Hoc sa bojím rannej rosy,
budem radšej chodiť bosý.
Unavil sa z toho ježko,
a preto mu bolo ťažko.
Tak si sadol do trávy,
zaspal v nej od únavy.
A keď začul drozdí spev ,
na únavu nemyslel,
a zdal sa mu krásny svet.

NOČNÉ NETOPIERE
(Laétitia Krasnovská)

V tmavom lese ani chýru, ani slychu,
netopiere lapajú po stratenom dychu.
Sú hladní ako divá zver na konci zimy,
aby im kúzlo nezobral niekto iný.
Aj netopiere chcú byť sýte
a to celý večer.
Keď sú sýte, tak sú nadšené
a po lese lietajú ako pojašené.

Keď už prišlo ráno,
netopiere sa uložili na spánok.
Hotel im bol málo tmavý,
tak ľudia ich odtiaľ vyhnali.
Ten les nie taký tmavý,
bývajú tam celé davy.
Býva ich tam veľmi veľa
cez noc od radosti aj les spieva.

ZVIERATKÁ V DOME
(Michaela Šmajdová)

Žije doma psíček,
vyplazuje jazýček.
Má rád chutné granule,
nepohrdne ani rybou na masle.
Z kúta mňauká mačička
a hľadí na psíčka.
Aj ona by si dala rybu,
ale spravila by veľkú chybu!
Lebo Dunčo nemá rád,
keď sa niekto plíži ako had.
Svoju misku chráni tak,
akoby to bol poklad.
Mačka sa na nič neodváži,
keďže Dunčo svoju misku stráži.
Mačka sa už nevie dočkať,
ale aj tak musí počkať.

ZAJAC A VEVERIČKA
(Michal Sanislo)

Skáče malá veverička po konároch v lese,
hľadá liesku aj orechy pri mesačnom svetle.
Nehľadaj ich veverička po tme,
veď nenájdeš ani zrnko drobné.

Išla teda veverička za rána
A zajko ju celú cestu naháňa.
„Kamže ideš veverička?“
„Na oriešky do košíčka.“
„A ty zajko, kamže, kam?“
„Na kapustu k záhradám.“

Kapusty sa zelenali,
narástli im veľké hlavy
a zajačik celý rád,
išiel si ich porátať.

A tu zrazu gazdiná,
v rukách metla, vidly,
ženie zajka cez dvory
až do Novej Polhory.

O DŽONYM Z ÚTULKU
(Paľo Jurček)

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden útulok. Bol to Mestský útulok. Bolo v ňom veľmi
veľa pekných psov, iba jeden tam bol veľmi škaredý. Volal sa Džony. Nikto ho nechcel
prichýliť,no proste bol to smoliar ako ja. Džony žil v útulku odjakživa, už sa tam narodil. Po
deviatich rokoch života v tomto nepríjemnom prostredí sa Džonyho život zmenil. „Džony!”
zakričalana neho teta z útulku ktorá nevyzerala veľmi dobre, mala každý deň tú istú košeľu
ktorúneprala, bolo ju cítiť až na sto honov.Vlasy mala extrémne sivé a mastné celé jej ruky
pokrývali chlpy. (maximálne nechutné ),ale vráťme sa k Džonymu. Džony sa len znudene
otočil a uvidel misku plnú jedla, ktoré nedojedli iné psy. Džonymu to vôbec nechutilo, a
preto nejedol už tretí deň. Je tenký ako špáradlo. Pes v desiatich rokoch by nemal byť taký
vyziabnutý. Čochvíľa sa to však zmení. Džony nebol až taký hlúpy, tak počkal, kým sa
zotmie,kým všetci odídu a potom podhrabal dieru popod plot a šup, ocitol sa za bránami
útulku. Bál sa, lebo nikdy nebol mimo klietky a dvora. Najprv opatrne kráčal, potom sa

rozbehol a bežal popri rieke, až kým nestretol jedného chlapca menom Dre. Chlapec sa ho
zľakol a začal pred ním utekať. Džony si len smutne sadol a pozeral, ako pred ním chlapec
uteká. Po chvíli sa chlapec zastavil, obzrel sa a uvidel, ako si Džony sedí a smutne pozerá na
neho. Dre nabral odvahu a pomaly sa začal ku Džonymu približovať. Džony bol úplne v
pohode, chlapec sa ho bál dotknúť preto lebo Džony bol velmi škaredý , stál asi 5 minút pred
Džonym až sa Džony priblížil k Dreovi a ľahol si na chrbát. Túžil po tom, aby ho konečne
niekto poškrabkal po brušku. Dre ho začal škrabať po brušku a začali sa hrať, ale zábava
skončila vtedy, keď Dre uvidel, ako vychádza z útulku auto s nápisom ODCHYT PSOV.
Vtedy obidvom došlo, že je zle, a tak sa rozutekali, bežali asi 10 minút no nedarilo sa im
nijako újsť, až Dre si spomenul že včera ockovi pomáhal so zabíjaním klinčekov do steny a že
niektoré mu ostali ešte vo vrecku, tak ich rýchlo rozsypal na cestu a hneď na to započuli štyri
silné výbuchy. Boli to výbuchy kolies od auta. Na poslednú chvíľu sa im pred autom podarilo
utiecť. Dre si Džonyho obľúbil, prichýlil ho a dal mu poriadne najesť. A tak Džony už nikdy
nebol taký tenký, ani smutný, ani špinavý. Žil si takto šťastne s Dreom až do konca svojho
života.

STRATENÉ MAČIATKO
(Matúš Tresa)
Išla mačka cez potok,
stratila päť mačiatok,
smútila dlho predlho
a všeličo jej pri tom napadlo.
Prišlo veľké kocúrisko,
na pomoc zavolalo psisko,
hľadali mačiatká, hľadali,
až odpoveď dostali.
Malý lapaj ich ukradol,
ukryl mačiatká do pivnice nadol,
kocúr lapaja pristihol
a k mačiatkám pribehol.
Mačka bola šťastná nadovšetko,
poďakovala kocúrovi za všetko.
Rodinka bola zase pohromade,
a oddychovala v sene na hromade.

O ZAJKOVI A SÝKORKE
(Martin Frič)

Zajko prišiel
a odišiel.
No potom prišiel,
neodišiel.
Zaujal ho jeden strom
a v ňom diera ako zvon.
Zajko do nej pozrel,
od strachu on omdlel.
Z diery sýkorka vyskočila
a na zajka dopadla.
Zajko sa však zľakol,
o strom sa on buchol.
Sýkorka sa na ňom smeje,
kam tento svet speje,
Že zajko sa bojí vtáka.
Asi sa aj mravca ľaká.
Zajko sa na ňu pousmial.
A nakoniec oddupkal.
A tejto básni je koniec!

PADDY A LILI
(Terézia Biačková)

Kde bolo, tam bolo, jedného krásneho slnečného dňa sa narodil psík Paddy. Bol to
bernardín, samozrejme, čistokrvný. Žil si bezstarostný život už rok a pol spolu so starčekom
Milanom. Bývali v obrovskom dome so záhradou, na ktorej trávili väčšinu času. Bolo im
spolu dobre, no prišlo ráno, kedy Milan povedal, že si idú precvičiť povely. Vybehli na
záhradu a začali. Milan nebol veľmi trpezlivý, ale mal Paddyho rád. Samozrejme, Paddy bol
odjakživa nezbedník a vždy sa chcel hrať. Pobehoval, brechal, ale Milan zrazu skríkol:
„Paddy, ľahniii!!!“ Paddy nepočúval a neustále pobehoval. Milan to skúšal veľakrát, no stále
nič. Tak odišiel. Zabuchol dvere a nechal Paddyho celé dva dni vonku samého bez jedla a bez
vody. Chudáčik pes, nikto si také niečo nezaslúži. Paddy haukal, kňučal, nič nepomáhalo, tak
utiekol. Chcel si nájsť nový domov a lepšieho pána, ktorý ho bude mať rád. No neuvedomil
si, že Londýn je príliš veľký na to, aby sa mu za jedno popoludnie podarilo. A tak behal,
behal, ale stále nič. Po dvoch hodinách úmorného behania po Londýne si ľahol na roh ulice
a čakal a čakal. Ani nevedel na čo čaká, ale čakal, lebo nič iné mu neostávalo. Zrazu okolo
neho prešlo auto z útulku. Nevyľakal sa, pretože vtedy ešte nevedel, čo to je, no hneď to aj
zistil. Z auta vystúpili dvaja podivne oblečení ľudia. Celí v bielom. Paddy pomaly zdvihol
hlavu a bojazlivo sa na nich pozrel. Chudáčik nevedel, čo si má myslieť, či sa báť, alebo sa
tešiť, že si ho konečne niekto všimol. Dvaja chlapi sa k nemu pomalým krokom približovali.
Jeden z nich mal v ruke palicu. Zrazu sa jeden z nich rozbehol a uviazal mu lanko na krk. To
lanko bolo pripevnené k palici. Už sa nedalo nič robiť. Bezmocný psík sa skrúcal, kňučal,
brechal, ale nič nezaberalo. Nakoniec ho naložili do klietky a dali do auta. Paddy bol v šoku,
nevedel, čo má robiť. Po chvíľke si ľahol. Zrazu sa auto pohlo. Paddy veľa nevidel, pretože
v kufri dodávky bolo nepríjemné šero. Zrazu si oproti všimol druhú klietku. Musel zaostriť,
aby videl, či je prázdna, alebo nie. Uvidel v nej nádhernú buldočku. Nemohol z nej celých päť
minúť spustiť zrak. Jej nádherná lesklá svetlohnedá srsť bola očarujúca. Nabral odvahu
a spýtal sa: „Ahoj. Ako sa voláš?“ „Ahoj, ja som Liliana, ale volaj ma Lili.“ „Ja som Paddy,
čistokrvný bernardín a ty?“ „Mám rada bernardínov.“ Paddymu skoro spadla sánka. Najviac
ho očarili jej nádherné belasomodré oči, ktoré žiarili ako dve hviezdy. Lili bola čistokrvná
buldočka, ktorá prežila úžasný život so ženou Megan. Megan jedného dňa zomrela a už sa o
Lili nemal kto starať. Tak sa tiež začala túlať po Londýne, no oveľa skôr ako Paddy. Bol to
asi osud, že sa stretli. To, že si rozpovedali svoje príbehy, ich zblížilo. Po chvíli auto došlo do

útulku. Presunuli ich do miestnosti s inými psíkmi. Títo vyzerali ako bez duše. Premiestnili
ich do klietok vedľa seba a nenávistne povedali: „Tu ostanete, dokým si po vás niekto
nepríde.“ Obidvaja sa na seba bojazlivo pozreli. Paddy a Lili sa do noci zhovárali. Nemohli
nič robiť, iba bezmocne ležať a tak sa aj stalo. Ležalo tam celé mesiace. Jedného dňa sa
zobudili a najedli sa toho hnusného krmiva, čo dennodenne dostávali. Hneď doobeda prišlo
osemročné dievčatko vybrať si psíka. „Akého psíka by si chcela, Anička?“ pýta sa jej mamka.
„Mamiii, veď som ti to už hovorila, že chcem jednu fenku a jedného psa,“ odvetila. Pri tejto
vete Paddy a Lili spozorneli. Veľmi dúfali, že ich Anička vyberie práve ich. Skúmavo si ich
poprezerala a s radosťou vyhlásila: „Mami, chcem týchto dvoch, veľmi sa mi páčia.“ „Super,
aj mne sa celkom páčia. Tak im nasaď obojok a pôjdeme domov.“ V tej chvíli boli Paddy
a Lili najšťastnejšie psy na svete. Dostali sa preč z útulku. Po takmer dvoch rokoch v útulku
už strácali nádej a prestávali veriť, že ich niekto zoberie.

Anička si ich odniesla do auta. Celú cestu sa veselo hrali. Po chvíli auto zastavilo v krásnej
slnečnej ulici. Anička s rodičmi bývali v nie veľkom jednoposchodovom domčeku
s obrovskou záhradou. Na záhrade sadili bio ovocie a zeleninu. Anička tam mala preliezky,
hojdačku a trampolínu. Paddy a Lili sa tešili na to, ako sa tam budú učiť nové povely a hrať sa

s Aničkou. Všetci traja si boli na prvý pohľad sympatickí, časom sa lepšie spoznávali a boli si
verní. Dni rýchlo ubiehali. Jedného dňa si Aničkina mamka všimla na Lili niečo čudné. Mala
veľmi nafúknuté bruško. Vybrali sa teda za veterinárom. Pán doktor Lili dôkladne prezrel
a spravil röntgen. Keď sa zadíval na snímok, šťastne vzdychol a oznámil: „Lili čaká dve
zdravé šteniatka.“ Aničke sa po tvári kotúľali slzy šťastia. Bola veľmi nedočkavá. Vymýšľala
mená, tipovala, akej farby budú mať šteniatka srsť, až prišiel deň D. Zavčas rána sadli do auta
a išli k veterinárovi. Lili sa veľmi bála, bolo to na nej vidieť. Pôrod netrval dlho, možno
polhodinku. Lilka to bravúrne zvládla, všetci boli na ňu hrdí. Po chvíľach napätia sa všetci
vrátili domov. Rodina sa rozrástla o dvoch členov – Lesy a Adorka. Šteniatka postupne
spoznávali otca Paddyho a mamu Lili. Mali obrovské šťastie na rodinu. Obľúbili si aj Aničku.
Tá svojich štyroch psíkov nadovšetko ľúbi a s láskou sa o nich stará až dodnes.

BÁSEŇ O ZAJACOVI
(Fedor Furda)
Bol raz zajac neposedný,

Zajac to hneď zistil,

behal , skákal ako divý.

preto s nimi skončil

Bol to dobrý kamarát,

Chcel byť zase kamarát,

s každým sa chcel iba hrať.

zvieratká sa chceli hrať.

Robil samé preteky,
vyhrával nad všetkými.

Neskôr sa zas zahrali,
všetci boli spokojní.

Zvieratká sa dohodli,

A náš malý zajac,

a hrať sa s ním prestali.

vie ako sa zahrať.

MEDVEDÍ BRATIA
(Matúš Sičák)

Ako každé ráno som vstal už o šiestej. Na farme je vždy veľa práce. Ja a môj brat sme
museli podojiť kravy, narúbať drevo, pokosiť trávu a pozrieť sa, kedy bude žatva. Keď bolo
všetko hotové najradšej sme sa chodili hrať do lesa. Radi sme sa bili s palicami a chytali malé

lesné zvieratá. No dnes sa nad lesom znášali búrkové oblaky. Nikto mi nikdy nepovedal, že
v tom lese niekedy bývala zlá ježibaba. Teda sme sa veselo hrali, kým nezačalo liať ako
z krhly. Utekali sme domov v domnení, že to je klasická búrka, ale mýlili sme sa. No to už si
na nás brúsila zuby ježibaba. Len čo sme sa otočili, už tam stála. Tie jej zubiská, ruky a nohy
mala kostnaté akoby ani kožu nemala. A ten pohľad, na ten sa nedá zabudnúť. Ostali sme stáť
ako prikovaní. Zrazu niečo vyriekla, zahrmelo, zablyslo sa a zrazu bola preč. Pozrel som sa na
brata, no on tam nebol. Namiesto neho tam stál obrovský medveď. Pozeral sa iným smerom.
No zrazu ku mne prehovoril. Nie ako medveď ručaním, ale ako môj brat. Keď sa ten medveď
na mňa pozrel akoby sa zľakol. Bol to môj brat. V ten moment sme si uvedomili, čo sa stalo.
Boli sme odpísaní. No jedno sme vedeli. Že musíme zničiť zdroj sily tej čarodejnice. Bol to
kryštál na vrchole hory. Začala sa naša dlhá cesta. Cestou sme sa spriatelili s ostatnými
zvieratami. Do dediny sme sa pokúsili vrátiť len raz, ale vyhnali nás odtiaľ vidlami. Tak sme
na horu išli sami. Keď sme tam došli, už o nás vedela. Môj brat mi zakričal, aby som išiel
zničiť ten kryštál. On s ňou zatiaľ bojoval. Vybehol som hore a celou silou som ho prerazil.
Čarodejnica padla na kolená a zmizla. My sme sa premenili naspäť na ľudí. Vyzeralo to tak,
že sa všetko vrátilo do starých koľají. Vrátili sme sa do dediny, tam nás všetci privítali
a urobili veľkú oslavu. No potom sme vošli do stodoly a rozumeli sme koňom...ale to už je
iný príbeh.

Túto milú zbierku básničiek a príbehov napísali a ilustrovali žiaci 1. OA Gymnázia
Opatovská cesta 7 v Košiciach. Pomocnú ruku im poskytli p. učiteľky Mgr. Lenka
Šmigallová (jazyková úprava) a Mgr. Jana Sidorová (výtvarné a grafické prevedenie).
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