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„Choď už do školy,“ vravel mi
veľmi zdvorilý predavač.

Menší problém
Dnes som sa zobudil skôr ako
inokedy. Počkal som, kým nevyšlo slnko
a chcel som zobudiť mamu. Už bola dávno
hore. Žili sme bez otca. Raz si išiel kúpiť
cigarety a už sa nevrátil.

„Už idem,“ odpovedal som.
„Chytaj,“ povedal ako mi hádzal
malú krabičku lentiliek.
Od toho dňa ma Peter už
nešikanoval. Na vysvedčení dostal štvorku
zo správania a vylúčili ho zo školy.

„Je čas ísť do školy.“ zvolala na
mňa mama z kuchyne. Zobral som si
koženú bundu a vyrazil na cestu. Ešte som
sa zastavil vo večierke kúpiť si voľačo.

Maxim Exner II.OB

Nešťastný deň

Uvidel som tam Petra s jeho
partiou. Nemali sme sa veľmi radi.
Z nejakého dôvodu ma šikanoval. Snažil
som

Je streda ráno. Práve stojím na
autobusovej zastávke, ako každý deň idem
do školy autobusom. Autobus je čoskoro
tu, ale ja som nervózny, pretože dnes
máme celkom ťažkú písomku z biológie.
Na zastávke stojím s jedným chalanom,
s ktorým chodím na tento autobus každé
ráno. Už prichádza autobus. Pýtam si lístok
od mierne šedivého vodiča, ktorý mi ho
hneď vydá. Sadnem si do zadnej polovice
autobusu a dám si do uší slúchadlá s
hudbou. Ani neviem ako, a už som bol na
konečnej zastávke. Vystúpil som a smelým
krokom som sa vybral ku škole. Cesta bola
krátka, lebo som neďaleko zastávky stretol
môjho dobrého kamaráta. Rozprávali sme
sa o spomínanej písomke, ale aj o tom, čo
sme robili včera. Prišli sme do školy,
a tam hurhaj ako vždy. Tomáš s Paťom sa
zase naháňali, lebo si jeden druhému
zobrali peračník. Prídem ku skupinke
mojich kamarátov a hneď ich pozdravím :
„Čaute, tak čo, učili ste sa?“ Myslel som si,
že všetci odpovedia áno, ale mýlil som sa,
lebo podaktorí sa vraj neučili.
Nedlho po našom rozhovore prišla
prvá hodina. Potom druhá, tretia, až
nakoniec posledná, šiesta - biológia. Počas
prestávky medzi piatou a šiestou hodinou
som mal stres ako slon. Ale keď som
prišiel do učebne, kde sa to odohrávalo,
nejako zo mňa zrazu opadlo to napätie.

sa ho obísť tak, aby si ma nevšimol.
Ale beda. Keď som išiel okolo
oddelenia pečiva, všimol si ma. Schmatli
ma za tričko a ťahali ma von z obchodu.
Našťastie, ako som kričal, majiteľ obchodu
si ma všimol a zobral si svoju zbraň. Peter
so skupinkou zo strachu utiekli. Pomohol
mi postaviť sa na nohy a povedal mi:
„Ahoj,
ako
sa
voláš
chlapče?“
„Kubo...volám sa Kubo.“ Odpovedal som
ešte stále vystrašený z toho, čo sa stalo.
Poobzeral sa a potom mi povedal: „Ja sa
volám Enrique. Videl som ako ťa tí
darebáci ťahajú von z obchodu. Veľmi
často kradnú.“ Popritom
ako rozprával,
som ho veľmi nepočúval, ale pokyvoval
som hlavou, aby to nevyzeralo, že mám
hlavu v oblakoch.
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Sadol som si na moje zvyčajné miesto.
Zakrátko prišla do triedy učiteľka
a zakričala : „Rozsaďte sa!“ Spravili sme
tak, a ona odišla do vedľajšej miestnosti
vytlačiť písomky. Zatiaľ sme sa navzájom
radili, ale netrvalo dlho, kým prišla naspäť.
Rozdala písomky a začali sme písať.
Najprv som sa podpísal, a potom som
otázku za otázkou odpovedal. Odovzdal
som, myslím, medzi poslednými, pretože
som si to ešte kontroloval.
Z tejto písomky som mal výborný pocit,
takže som sa už tešil na obed. Obed bol
výborný, pochutil som si. Hneď po
dojedení posledného sústa som sa rozbehol
do triedy, aby som sa zbalil, a tým pádom
stihol skorší autobus. Rýchlo som sa
prezul, hodil na seba bundu a tašku a bežal
som. Pri zastávke som čiahol do vrecka,
aby
som
si
nahmatal svoju
preukážku
na
autobus. Ale nič.
Mohol
som
hľadať ako som
chcel, ale karta
nebola
v žiadnom vrecku. „Čo teraz?“ pomyslel
som si. Tak som zavolal mame, že prídem
trošku neskôr domov. Rezkým krokom
som sa vybral smerom k autobusovej
stanici, ktorá bola vzdialená asi 10 minút.
Prišiel som tam spotený, lebo bol práve
začiatok júna. Pritackal som sa k okienku a
spýtal som sa pani na autobus, ktorým som
išiel ráno a nadiktoval som jej ŠPZ-ku.
Nejakým zázračným spôsobom som si ju
ráno zapamätal. Pani mi povedala, že tento
autobus sa akurát vypravil z Malaciek do
Bratislavy, a že dorazí približne o hodinu.
Rozhodol som sa, že počkám. Hlavou sa
mi preháňali všemožné myšlienky. Bude
v tom autobuse tá kartička? Prídem načas
domov? Nenakričia na mňa rodičia, kde
som toľko bol? Ale vír mojich myšlienok
prerušila pani pri okienku. „Prišiel už tvoj

autobus. Ak chceš, poď sa so mnou
pozrieť, či tam nie je tá kartička.“. Strávili
sme v autobuse asi 10 minút a potom som
ju našiel. „Tu je !“ skríkol som. Kartičku
som si natešene zobral. Bol som veľmi
vďačný pani, že mi to takto vybavila, a že
mi ju pomohla nájsť.
Bolo neskoré popoludnie, a tak som
sa rýchlo pobral domov. Pred domom som
si vytiahol kľúče a opatrne som otvoril,
aby som neprivolal nášho psa. Ale opak
bol pravdou, pribehol ako zmyslov
zbavený. Tak som ho trošku pohladkal
a otvoril som hlavné dvere. Tam ma už
čakala mama s nahnevaným výrazom
v tvári. Ešte som nebol ani vyzutý a už sa
ma pýtala „Kde si bol tak dlho?“ „No,
stratil som kartu na autobus, ale už ju
mám,“ povedal som a mama hneď
odpovedala : „Tak to neverím, že si tak
dlho hľadal jednu kartu. Pri večeri mi to
vysvetlíš.“
Nakoniec som to vysvetlil tak, aby
mi mama uverila. A uverila, ale dala mi na
týždeň zaracha.
Adam Buček II.OB

Bubulák strážca
Ako malé dievča som každý večer
nahovárala svojich rodičov, aby sa pozreli
pod moju posteľ, či tam náhodou nie je
schovaný bubulák. Brali to ako detské
výmysly, ale predsa sa pozreli, aby som im
dala pokoj. Keď som bola staršia odmietali
sa pod posteľ pozerať, a tak som to robila
sama. Keďže som bubuláka nikdy
schovaného pod mojou posteľou nenašla,
časom som na tento zvyk zanevrela i ja.
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Vyštudovala som vysokú školu, dospela
a odsťahovala sa z rodičovského domu do
vlastného bytu. V novom prostredí sa ma
znovu zmocnil strach z nevyplneného
priestoru pod posteľou, ale nebola som
predsa malé dieťa, takže som sa nikdy pod
posteľ nepozerala. Aj napriek tomu po
zhasnutí svetla moje kroky vždy viedli
rovnou čiarou do postele.

sa spod postele ozval hlas, ktorý sa ma
snažil presvedčiť, že mi nechce ublížiť.
Samozrejme, som sa ho spýtala, kto je a on
mi odpovedal, že je bubulák. Po odpovedi
na otázku ako vyzerá mi došli slová.
Odpovedal mi, že vyzerá presne tak, ako
som si ho v detstve predstavovala. Zrazu sa
mi začali vynárať spomienky a ja som
zistila, že som si ho predstavovala ako
medveďa. Spýtala som sa, či ho môžem
vidieť, no odpoveď bola jednoznačná. Nie.
Ale dostala som ponuku. Môžem sa ho
dotknúť. Spod postele sa vynorila jeho
hnedá, chlpatá laba s piatimi dlhými
pazúrmi. Jeho srsť bola napodiv jemná, nie
drsná, ako som si ho predstavovala. Už so
mnou viac neprehovoril, ale ja som cítila,
že je niekde v miestnosti so mnou. Pod
posteľou som ho však nikdy nenašla.

Raz v noci som nemohla zaspať.
Mohli byť asi dve hodiny ráno a ja som
začula hrubý mužský hlas. A nebol jeden,
boli dva. Zľakla som sa a schovala sa pod
paplón. Cez škáru, ktorú som si vytvorila
ako kukátko, som zahliadla vysokého
muža, ktorý hľadel priamo na mňa. Prišiel
za ním druhý muž, o niečo nižšieho

Môj sused
Volám sa Anetka. Bývam v malej
dedinke. Je tu pekne! No máme tu takého
suseda... Nie je veľmi príjemný. Volá sa
pán Gann. Býva naľavo od nás. Ak na jeho
trávnik pred dom spadla len lopta, už deti
vyháňal: ,,Choďte okamžite preč z môjho
trávnika!“ Loptu si na trávniku nechal.
Mala som pocit, akoby tie deti sledoval
alebo čo. Nechcela som, aby bol taký, tak
som si povedala, že niečo vymyslím.

vzrastu, a povedal mu, aby šiel prehľadať
police v mojej izbe a on ide zatiaľ odpojiť
káble z televízie. Muž teda vkročil do
mojej izby, ale neodtrhol odo mňa zrak,
akoby niečo tušil, že nespím, ako sa na
prvý pohľad zdá. Zrazu muž spadol k zemi
a niečo ho vtiahlo pod moju posteľ. Spod
postele som počula jeho výkrik a nastalo
ticho. Do izby s vystrašeným výrazom
vošiel druhý muž a hľadel priamo na mňa.
Ja už som nemala ani snahu, tváriť sa, že
spím. Prikročil k mojej posteli a aj jeho
niečo stiahlo pod posteľ. Znovu som
počula len jeho výkrik.

Rozhodla som sa za ním ísť. Čakala
som, že bude nahnevaný, no ale nie až
toľko. Skoro prevrátil dom hore nohami!
Veľmi kričal. Bála som sa tak veľmi, že
som utiekla domov. Hej, trochu zbabelé.
No čo som mala robiť? Stáť na trávniku
a sledovať ako si príde po mňa sám
a zamkne si ma do svojho domu? Kto vie,
čo tam skrýva. A prečo je vlastne taký
háklivý na svoj trávnik a možno aj dom?
V mojej hlave som mala veľa otázok a bola
som odhodlaná to zistiť! Každý deň som

So zaťatými perami som ležala
v posteli, celá stŕpnutá, bála som sa čo i len
pohnúť. Po niekoľkých minútach tŕpnutia
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skúšala chodiť na jeho trávnik.
Asi si zvykal, kričal stále, no
zakaždým menej a menej.

si asi vytesal sám, lebo toto
v obchodoch nenájdete. Som si
na sto percent istá, že si to robil
sám. Má to tu veľmi útulné.
Pravdupovediac, cítila som sa
ako doma! Pán Gann si sadol
na kreslo a ja k nemu. A zrazu
sme sa rozprávali. Ani neviem,
ako sme začali. Zistila som, že
bol nahnevaný preto, lebo mu zomrela
žena, ktorú mal veľmi rád. No a stále s tým
nebol zmierený, preto kričal na deti,
ktorým omylom spadla hračka na jeho
trávnik. Dobre sa mi s ním rozprávalo. Už
som aj zabudla, že bol zlý a nechcel ma
k sebe pustiť.

,,To ho ešte stále baví?
Už niekoľko rokov tu kričí po
nejakých deckách a ešte to
nevzdal?“ doma v izbe som si
mrmlala. Čo by ho mohlo
rozveseliť?
,, Aha! A čo tak keksíky? Možno
tie pomôžu!“ celá natešená som išla piecť
keksíky. Mama ani oco o tom nevedia, no
neprekážalo by im to. S hotovými, ešte
teplými keksíkmi, som cupkala s malou
dušičkou k starému pánovi Gannovi.
Neisto som zaklopala na dvere.
V momente otvoril pán Gann: ,,Čo tu
chceš?! Nemáš niečo iné na robotu?“.

Nakoniec sme sa stali dobrými
kamarátmi a ja som k nemu chodila takmer
každý deň. Pomáhal mi dokonca aj
s úlohami do školy. Už to nebol iba zlý
a starý sused. Bol to dobrý a milý sused.
Vrátil dokonca všetkým deťom hračky.
Ani na jedného nezabudol! A dokonca sme
si ho všetci obľúbili. Som na seba hrdá!

V duchu som si pomyslela, že asi
vedel, že prídem, veď som ešte ani
nedoklopala a on mi už otvoril! Celá som
sa od strachu triasla. ,,P-p-priniesla som
vám keksíky,“ trošku som sa pousmiala,
aby to nevyzeralo, že som nejaký sopliak,
ktorý sa nevie vpratať do kože, pretože
som tu bola vlezená každý deň. Pán Gann
sa pozrel na keksíky a prekvapene sa
opýtal:
,,Ty si
Prečo?“

mi

priniesla

Daniela Kubincová, II.OB

keksíky?

Dobrodružstvo s bizónmi

To bolo asi prvýkrát, čo sa ma
niečo opýtal bez toho, aby kričal.

Okrem Talianska sme cez naše
minuloročné prázdniny navštívili pohorie
Šumava v Čechách. Po pár príjemných
dňoch sme sa dozvedeli, že v okolí chovajú
bizóny. Naša rodina má celkom rada
cyklistiku, a tak sme sa rozhodli, že si
spravíme cyklovýlet k bizónej obore.

,,N-n-no myslela som že by vás
mohli potešiť,“ stále som sa triasla
a koktala.
Pán Gann zrazu otvoril dvere
a pozval ma dovnútra. Predstavovala som
si to tu celkom inak. Mal to tu pekné. Nie,
pekné je slabé slovo. Mal to tu prekrásne!
Hneď, ako som vstúpila, mi spadla sánka.
Stôl, stoličky, kreslá, skoro všetko z dreva

Keď sme zdolali všetky kopce na
trase, dorazili sme k ich ohrade. Bolo
krátko popoludní. Zvedavo sme nakúkali
cez ohradu. Zbadali sme stádo bizónov
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spiacich v tráve. Videli sme iba ich chrbty.
Ani po chvíľke sa náš výhľad nezlepšil.
K inej strane ohrady prišli autom naši
známi. Stáli od nás dosť ďaleko a tiež
čakali, čo sa bude diať. Keď sa stále nič
nedialo, môj tatko dostal výborný nápad.
Cez mobil prehral z internetu zvuk
útočiaceho bizóna. Dúfal, že to stádo
trochu preberie. Keď sa aj tak nič neudialo,
rozhodli sme sa odísť. Videli sme, že naši
známi tam ešte stále pozorovali stádo.

hry tým, že namiesto puku sa používali
skákajúce loptičky. Tieto sa nešúchali po
zemi, ale púšťali sa z výšky. Kto bol
najbližšie k stredu dráhy, vyhral.
Ako prvý išiel hrať Martin. Jeho
výsledok bo celkom slušný. Druhý bol teda
na rade Igor. Pomyslel si : ,,Veď toto je
ľahké. Skúsim to nejako okoreniť.
Namiesto toho, aby som loptu pustil
z miesta, ju skúsim pustiť pri rozbehu.“
Rozhodol sa, že to skúsi. Nepodarilo sa mu
to a spadol na ruku.

V ten istý večer sme známych
stretli znova. Keď sme si sadli
k spoločnému stolu, s údivom nám
rozprávali, že sa po našom odchode vydali
na výpravu za ďalším stádom bizónov,
ktorého zvuky k nim zneli z blízkeho
okolia.

Michal sa ho starostlivo spýtal : ,,Hej Igor,
stalo sa ti niečo ?“
,,Spadol som na ruku a strašne ma to bolí.“
„Poď odprevadím ťa domov,“ dodal
Martin.
Doma sa ho mama spýtala : ,,Igor,
čo sa ti stalo ?“
,,Nešťastne som padol a narazil som si
ruku, strašne ma bolí.“
,, Odveziem ťa k lekárovi, aby sme vedeli,
či to nie je niečo vážne,“ dodala mama.
O deň neskôr
zatelefonoval.

Síce to ,,stádo“ nikde nenašli, ale aspoň sa
nám ich podarilo trochu zmotivovať na
pešiu chôdzu, lebo dovtedy chodili všade
autom.

Martin Igorovi

,,Čau Igor, ako to vyzerá s tou tvojou
rukou?“
,,Nemám dobrú správu,
je zlomená.
Našťastie
tá
zlomenina
nie
je
komplikovaná, nemám posunuté kosti.“

Laura Pochylá, II. OB

Nepríjemná nehoda

,, To som rád. Ako dlho bude trvať, kým sa
ti dá ruka zase do poriadku ?“

Jedného teplého letného dňa dvaja
najlepší kamaráti rozmýšľali, čo budú
robiť. Volali sa Igor a Martin. Igor povedal
. ,,Nemohli by sme vymyslieť niečo nové ?
Veď vieš, aby nám utiekol čas. Čo tak
nejakú hru ?“ Nakoniec vymysleli hru
podobnú Curlingu. Líšila sa od originálnej

,,Doktor mi vravel, že sadru budem mať asi
šesť
týždňov
a potom
budem
rehabilitovať.“
,,Fíha, to ma mrzí.“
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Očakával som viacej, ale dalo sa.

,,Martin, ešte ti niečo
chcem
povedať.
Nabudúce sa radšej
budem nudiť, ako si
zlomiť nejakú časť tela,“
povedal Igor.

Deň sme zakončili prechádzkou po
námestí a obedným sedením a rozprávaním
na lavičke. Bol to nezapomenutelný
zážitok.
Patrik Nemček, II.OB

Po pol roku, keď
sa Igorova ruka dala
konečne do poriadku, mohli chlapci spolu
opäť behať vonku. Igor sa však poučil, že
niekedy netreba vymýšľať .

Našťastie to bol iba sen
„Ahoj mami,“ povedala som.

Maximilián Ježo, II.OB

„Ahoj, ako bolo u Diany?“
„Ale, dalo sa...a ty mami, ako sa máš?
A kde si bola?“

Moja cesta do Košíc

Mamina odišla a nevedela som
prečo.
Čudovala som sa, ale čo už
narobím.

Moja cesta do Košíc začala v jedno
skoré ráno. O 9:00 sme mali vstať.
Nechcelo sa nám, tak sa to trochu natiahlo.
Približne o hodinu sme raňajkovali. Po
chvíli sme vyrazili na veľmi dlhú cestu.

O chvíľu ma mamina zavolala na
obed. Mali sme bryndzové halušky, tešila
som sa, pretože je to moje najobľúbenejšie
jedlo, ale moja mamina ich nemala rada
a teraz si ich vychutnávala, ja tiež. Po
obede som sa s kamarátkami vybrala von.
Keď som sa vrátila približne o šiestej,
doma bolo ticho. Bol počuť iba jemný
plač. Otvorila som dvere do maminej izby
a spýtala som sa jej, čo jej je. A začala mi
veci vysvetľovať:

Keď už sme opustili našu dedinku,
Kúty, všetci sme sa pripravili na 4hodinovú cestu. Mama siahla po štupľoch
do uší a po vankúši. Otec zasa po káve. Ja
som skúsil zaspať normálne iba s pomocou
slúchadiel. No bohužiaľ, slovenské cesty
jasne odporovali. Spolu s mamou sme
nevedeli zaspať. Samozrejme, sme museli
stáť na dvoch čerpacích staniciach.
A nanešťastie, aj na tretej sme museli
zastaviť, nie kvôli hladu ani smädu, ale
kvôli poruche.

„ No Adelka, neviem, kde mám začať.
Dnes som bola u môjho doktora na
kontrole, povedal mi, že mám v tele možno
nádor a že mi dá ešte dnes vedieť“.

DEFEKT !!!!! Našťastie sme mali
nablízku odstavnú plochu, kde sme
vymenili pneumatiku za rezervnú, a taktiež
sem mali šťastie, že nám už chýbalo len 9
kilometrov. Takže sme to dali na parádu,
so stresom, ale dali.

„A už ti dal vedieť?“ spýtala som sa jej.
A ona začala hovoriť: „Hej a bohužiaľ ten
nádor mám a už mám iba pár dní a musím
ťa dať do domu...“

Došli sem na hotel síce s miernym
oneskorením, ale hlavne, že sme došli.
Dostali sme izbu s číslom 25.
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Ani nestihla dopovedať a začal ma
oblizovať psí jazýček, a otvárať oči.

a nájsť tam nejaké informácie alebo SBSkára. Rozhodli sme sa, že prejdeme celé
nákupné centrum a snáď niečo zistíme.
Keď sme všetko prešli trikrát, začali sme
sa pýtať predavačov, či nevedia, kde sú
informácie. Nikto nič nevedel. Ale jedna
predavačka nás zachránila. Poslala nás
k bielym dverám, za ktorými mala byť
miestnosť s ochrankou.

Bol to iba sen... našťastie.
Natália Petrovičová II.OB

Cestou na dovolenku...

Vošli sme do miestnosti, jeden člen
ochranky sa nás spýtal, čo sa nám stalo. Po
vyrozprávaní našej situácie sa otočil
a podal nám lístok. Keď sme konečne
zaplatili a vyšli z garáží, boli sme veľmi
šťastní a mohli sme pokračovať v našej

Bol štvrtý deň našej dvojtýždňovej
letnej dovolenky v Poľsku. Hneď po
raňajkách sme vyrazili do mesta Lublin
ležiaceho neďaleko bieloruských hraníc.
V meste nám napadlo zájsť do
nákupného centra niečo si kúpiť.
Zaparkovali sme v podzemnej garáži vo
veľkom nákupnom stredisku. Po nákupe
sme sa rozhodli ísť do auta a pokračovať
v našej ceste ďalej.
Zišli sme teda po schodoch do
podzemných garáží. Nevedeli sme však,
kde sme zaparkovali auto. Snažili sme sa si
spomenúť na nejaké orientačné body, ale
nikto si nič nepamätal. Prechádzali sme
podzemnou garážou z jednej strany na
druhú, až nakoniec sme, plní stresu
a vyčerpania, naše auto uvideli. Veľmi sme
sa potešili. Naložili sme doň náš nákup
a išli sme k automatu zaplatiť parkovné.

dovolenke.
Jakub Prušanský, II.OB

Náhodná záchrana
Dnes celý deň prší. Bratovi to vadí,
pretože všade chodieva pešo, no ja dážď
priam milujem. Keď prší, nemusím
a vlastne ani nemôžem ísť na svoje krúžky
(sú v inom meste). Vlastne ani nechápem,
prečo ma tam rodičia prihlásili. Aj tak tam
skoro nič nerobíme. Keďže mám dnes čas,
môžem ísť so svojím kamarátom Danom
hrať hry na mojom x-boxe.
Keď sme išli popri lese, všimli sme
si niečo, čo sme mohli vidieť len na jeseň.
V lese stála stará stodola.
Vtedy mi Dano povedal: „Vidíš to?
Vidíš tú stodolu?“
„Áno, chceš do nej ísť?“ odpovedal som.
„Jasné!“ hneď ako to dopovedal, Dano sa
rozbehol do stodoly.

Tu však tatko zistil, že nemá lístok.
Najskôr sme si mysleli, že si z nás uťahuje,
ale keď ho stále hľadal v bunde, pochopili
sme, že v meste strávime ešte nejaký čas.
Hneď sme začali rozmýšľať, čo spravíme.
Nenapadalo nám nič. Po chvíli tatkovi
napadlo ísť späť do nákupného centra

8

Kým som stihol Dana dobehnúť,
on už bol vo vnútri. Vošiel som do stodoly
za ním. Vytiahol som si svoj telefón
z kapsy a zapol som baterku.
„Nič tu nie je...“ povedal Dano. „Len
nejaké seno...“
„Počkaj, možno bude niečo vzadu.“
odpovedal som.
Dano už chcel ísť von, no zrazu
niekto otvoril dvere. Vo dverách sa objavil
muž.
„Čo tu robíte?!“ rýchlo povedal. „Toto je
moja stodola! Vypadnite!“
Zostal som v šoku. Nevedel som,
čo mám robiť. Dano však mal plán.
„A čo, nič tu predsa nerobíme. A ešte
k tomu je úplne rozpadnutá,“ dodal.
Muž sa nahneval sa začal nás
naháňať.
„Utekaj!“ povedal Dano.
Rýchlo sme sa snažili vybehnúť zo
stodoly. Obišli sme ho a vybehli von. Keď
sme boli od stodoly ďalej, pre istotu sme sa
obzreli za nás. Nikto tam nebol.
„Kde je?“
„Neviem.“
Išli sme sa pozrieť, čo sa stalo.
Keď sme sa zasa priblížili ku stodole,
muža sme našli ležať na zemi.
„Asi sa pošmykol na bahne..“
„Čo budeme robiť?“ opýtal sa Dano.
„Neviem. No určite by sme mu mali
nejako pomôcť.“
Dano sa pána hneď začal pýtať:
„Pane, ste v poriadku? Pane?“
Znovu som si vytiahol mobil
a zavolal záchranku. Zatiaľ, čo sme čakali,
muž sa prebudil. Nevyzeral zle, ale určite
mu niečo bolo. Bol z nás vo veľkom šoku.
Záchranka konečne prišla a nám sa
uľavilo. Keď ho dávali na nosidlá,
poďakoval sa nám. Na nosidlách ho dali do
záchranky a odišli. Doma sme to každému
povedali. Trochu sme sa báli, že nás
rodičia vyhrešia, no povedať sme to
museli.
Zvláštny zážitok, nikdy naň
nezabudnem.

Alexander Zeman, II.OB

Luckine dobrodružstvá
Malá Lucka sa s rodinou vybrala do
Karlových Varov. Tešila sa, pretože tam
nikdy
nebola.

Ubytovali sa v hoteli, v jednej
malej izbe pre dvoch, ale oni boli piati.
Lucka si chcela pozrieť výhľad z okna,
lenže videla iba stenu domčeku odvedľa.
Nevedela sa dočkať tých veľkých trhov.
Keď sa tam išli pozrieť, bolo tam
veľa ľudí. Zrazu jej rodina odišla a ona sa
stratila. Rodičia to zistili až na izbe. Báli
sa, že ju niekto uniesol.
Súrodenci sa iba dohadovali, ako si
rozdelia jej veci. Všetci sa hneď vybrali ju
hľadať. Našli ju na recepcii, keďže si
pamätala cestu na hotel.
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Strach bol hneď preč. A všetci boli
zase spolu. Lucka si však nedala povedať.

Písomka z angličtiny
Volám sa Zuzana a som žiačka
šiestej triedy.

Keď sa chystali ísť na Balaton,
opakovali jej rodičia stále dookola, že
nemá vymýšľať. Tentokrát boli aj
s príbuznými. Keď prišli na miesto, hneď
si šli oddýchnuť. Všetci, dokonca aj Lucka,
spali do nasledujúceho dňa. Pobyt bol
pokojný takmer až do konca, keď sa im

„V stredu si napíšeme slovnú zásobu
z lekcie 7,“ povedala učiteľka angličtiny.
Povedala som si, že sa to naučím v utorok
po škole, ako vždy na poslednú chvíľu.
V piatok, teda dnes, sa to učiť
nebudem, pretože idem spať k Monike,
v sobotu sa to učiť tiež nebudem, pretože
mám tréning a vystúpenie a v nedeľu, sa
musím učiť dejepis, z ktorého určite
dostanem trojku. Víkend bol úplne super,
dokonca aj dejepis som zvládla.
Nastal pondelok, kedy máme
poslednú hodinu angličtinu.

Lucka vytratila.
dobrodružstvo.

Chcela

len

„Vytiahnite si papiere, “ povedala
učiteľka angličtiny, kým vchádzala do
triedy. Išlo ma poraziť. Hneď som začala
obhajovať seba aj triedu. Som typ človeka,
ktorý vždy drží pri triede. Tentokrát mi to
ale nevyšlo, a tak sme to písať museli.

zažiť

Najprv bola odvážna, ale po chvíli
sa začala báť. Pýtala sa ľudí, ale bohužiaľ
im nerozumela. Keď si rodina začala baliť
veci, niečo im chýbalo. Lucka!!!

Keď učiteľka prišla na ďalší deň do
školy, rozdala nám písomky. Všetci sme
mali zlé známky. Celú hodinu mi v hlave
behala myšlienka :

Mysleli si, že je so sesternicou,
sesternica tvrdila opak. Luckina mama
začala panikáriť,
až odpadla do
bezvedomia. Hneď zavolali doktora.
Príbuzní išli hľadať Lucku, otec zostal pri
mame. Všetci sa báli, ale dúfali, že žije.

„ Ako to vysvetlím mame.“
Potom učiteľka povedala, že si
napíšeme opravnú písomku. Bola som
šťastná a odľahlo mi. Z opravnej písomky
som dostala jednotku.

Hľadali ju celú noc. A ona ich.
Nakoniec ju našli pred dverami izby, kde
zaspala. Všetci boli šťastní a boli radi, že
sú znova spolu.

Michaela Bolfová, II.OB

Nevinná prechádzka
Bol krásny slnečný deň a ja som si

Po únavnej dovolenke sa pobrali domov.
Doma to všetko porozprávala kamarátom.

povedala, že pôjdem s mojím psíkom

Šimon Vanek, II.OA

Odim na prechádzku. Za domom máme
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veľké pole. Práve tam rástla vysoká

S

plačom

kukurica a pre Odiho to bolo ako bludisko.

a rozmýšľala,

som

utekala
čo

domov
urobím.

Na dvore som mu nasadila obojok a
pripla vôdzku. Do vrecka som nabrala
zopár psích piškót a s úsmevom na tvári
sme

vyrazili.

Na

ulici

som

stretla

kamarátku. Sedela na bicykli a čakala.
Akoby vedela, že tadiaľ pôjdeme. Hneď
ako ma zbadala sa usmiala a začala

„Zavolám políciu?“ behalo mi po mysli.

bicyklovať priamo k nám.

Rozhodla som sa ísť domov a oznámiť to

Ani som ju

nestihla pozdraviť a hneď z nej vypadlo:

rodičom. Keď som sa ocitla na našej ulici,

„Ahoj, kam idete? Môžem ísť s vami?“

moje slzy sa zmenili na slzy šťastia,

„Ideme s Odim na pole“, odvetila som.

pretože Odi ležal spokojne pred bránou do
dvora.

Odrazu sme boli traja. Celú cestu
sme sa rozprávali a smiali, až nás bruchá

„Aký to múdry psík!“ povedala som a

boleli.

objala ho okolo mohutného krku.
Odi sa dokázal sám vrátiť z

K poľu sme sa dostali poľnou

veľkého poľa posiateho kukuricou.

cestičkou obklopenou kukuricou z jednej
strany a potokom z druhej. Odiho sme

Napriek všetkému, čo sa stalo, som

vypustili z vôdzky a čakali, že vyštartuje a

skonštatovala, že to bol veľmi pekný deň

ako na bežeckej súťaži bude behať z

plný zábavy, strávený s mojím domácim

jedného konca na druhý.

miláčikom.
Nikol Rudavská, II.OA

Na naše prekvapenie si ľahol a
chcel spať. Je to totiž tibetská doga veľký, mohutný a chlpatý psík, ktorý takú
dlhú cestu v teple musí zavŕšiť oddychom.

Poviedka o poviedke

Po poobednom spánku sa šiel napiť
k potoku. Voda ho asi osviežila, pretože

No zbohom!

začal behať hore-dole a blázniť sa. Zrazu

Je osem hodín večer, na zajtra máme

vbehol do kukurice. Vedeli sme, kde je

termín odovzdania poviedok a ja stále ešte

podľa šušťania a pohybovania rastlín, keď

nemám ani tému!

vtom nastalo ticho.

„Ak to pôjde takýmto tempom, budeš tu

Zľakli sme sa a začali volať jeho

sedieť do polnoci!“ kričí na mňa mama

meno, no neodznela žiadna odozva. Behali

z kuchyne, no stále mi nič nenapadá.

sme tam a kričali ako šialené, ale nič.
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Že by som napísal o prázdninách?
Asi nie, nespomínam si na žiaden dobrý

Koniec dobrý...

zážitok. Alebo o niektorom víkende? Stále

Ráno som sa zobudil s boľavým hrdlom

nič.

a kašľom. Určite som prechladol včera

Čo ak schytám guľu? To zase

u Tomáša na oslave. Mame som oznámil,

budem mesiac bez televízie.

čo mi je. Dala mi lieky a išla do práce.

Z ulice sa ozýva škrípanie bŕzd. To

Doma som ostal s otcom. Otec je

prichádza otec so sestrami z tréningu. Naše

nezamestnaný, pretože ho vyhodili

auto už je totiž trochu staršie a začali mu

z práce, v ktorej dlhé roky pracoval. Ja na

otrasne škrípať brzdy. Aspoň počujem,

ňom však vidím, že ničnerobenie ho

keď prichádzajú rodičia domov.

vyčerpáva. A ak to takto bude pokračovať,

Stále premýšľam o všeličom inom,

o chvíľu bude vyzerať ako môj starý otec.

len nie o poviedke.

Doma som sa len potil, pil čaj a opäť potil.

„Ako sa ti darí s poviedkou? O čom

Na obed išiel otec niečo vybavovať. Bol

píšeš?“ pýtajú sa ma sestry.

som doma sám. Pardón, vlastne sme boli

Nenechajú si ujsť jedinú šancu
trocha

niekoho

pootravovať.

dvaja. Bol so mnou aj môj plyšový

Zrazu

krokodíl Jake. Jakea som dostal na ôsme

dostanem super nápad. Napíšem poviedku

narodeniny od

o tom, ako neviem napísať poviedku! Ide

babky. Teraz mám

to ako po masle: veta za vetou, riadok za

jedenásť. Už tri roky

riadkom. Už sa to

s ním každú noc

začína rysovať. Keď

spávam. Viem, už by

už mi to pripadá dosť
dlhé,
poslednú

som nemusel, ale ja

napíšem

ho mám rád.

vetu

Keď prišla mama

a ukončím to.

z práce s nákupom v rukách, oznámila mi,

Konečne! Spokojne si prezerám

že zajtra so mnou pôjde k lekárke. Večer

svoje dielo, aj keď musím priznať, že to

som čakal na otca, ale on neprichádzal.

nie je príliš originálne. Nuž, čo človek

Veľmi som sa oňho bál. Mama ma však

narobí, keď mu nič lepšie nenapadne?

upokojila s tým, že sa vráti v poriadku.

Lepšie to už nebude, fantázia práve došla,

Zaspal som, bol som vyčerpaný z choroby.

idem spať. Som zvedavý, ako to dopadne.

Ráno som sa zobudil a ocka nikde. Bál
som sa oňho ešte viac ako včera. Obliekli

Rastislav Hoc, II.OA

sme sa a išli sme s mamou k lekárke.
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Predpísala mi lieky a povedala mi, že mám

Neveril som vlastným ušiam.

zostať týždeň v posteli. Cestou domov sme

„Čaká ho operácia žlčníka.“

sa zastavili v lekárni kúpiť lieky. Keď sme

Hneď som sa pritúlil k mame a slzy mi

prišli domov, ocko tam ešte stále nebol.

tiekli ako z vodopádov. Nevedel som, čo

Prosil som mamu o vysvetlenie, ale tá mi

na to mám povedať. Ocka mi prišlo ľúto.

povedala, že ocko je v poriadku. Doma

Celé dva týždne som preplakal a čakal na

som len ležal v posteli a potil sa. Otec

moment, kedy nám lekári oznámia, že

neprišiel ani večer. Snažil som sa naňho

operácia dobre dopadla.

nemyslieť, ale nedalo sa.

Čakanie sa vyplatilo. Ocko je opäť zdravý

Večer som dobehol za mamou do spálne

a môže sa naplno venovať rodine a svojim

a pýtal som sa, čo je s ockom. Povedala

koníčkom.

mi, že išiel na rybačku s kamarátmi. Bolo

Keď ocko prišiel z nemocnice, už medzi

mi to divné, pretože ocko nikdy na rybačke

dverami som ho vyobjímal, ako som len

nebol, ale mame som veril. Ráno som ocka

mohol. Ešte v ten deň sme išli na

už ani nečakal. Vedel som, že je na

prechádzku a vyrozprávali sme si, čo sme

rybačke s kamarátmi. Mama išla do práce

len mohli.

a doma som bol s babkou. Spravila mi

Ubehlo pár dní a ocko nám oznámil ďalšiu

obed a dala mi lieky. Lieky mi zaberali a ja

radostnú novinku. Podarilo sa mu nájsť si

som sa pomaly uzdravoval.

prácu! Som rád, že naša rodina bude opäť

Týždeň ubehol ako voda a po ockovi stále

šťastná.

ani chýru, ani slychu. Išiel som do školy,

Adam Christian Geleta, II.OA

nedával som pozor, pretože som myslel len
na môjho otca. Po obede som išiel k babke
na obed a robiť si úlohy. Mama prišla

Kamarátky na život a na smrť

z práce neskôr ako zvyčajne.
„Ahoj Marek, prepáč, že tak neskoro, ale

Ahoj, ja som Ella. Som tu na škole

mala som náročný deň v práci“, povedala

nová. Predtým som žila na východe, ale

hneď, ako otvorila dvere.

presťahovali sme sa sem, do Bratislavy.

„Kde si bola?“, spýtal som sa.

Nasťahovali sme sa do rodinného domu. Je

Mama mala slzy na krajíčku. Vedel som,

nádherný. Mám vlastnú izbu z veľkou

že niečo nie je v poriadku, ale nevedel

posteľou. Mám mladšiu sestru Luciu,

som, čo. „Marek, teraz ma dobre počúvaj.

mamu Lindu a otca Petra.

Prepáč, že som ti to nepovedala skôr, a že

A je to tu, prvý školský deň. Ešte

som ti klamala. Ocko je v skutočnosti

ani poriadne neviem, kde máme triedu. No

v nemocnici.“
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to sa dúfam časom naučím. Hneď ako
som ju našla, vybrala som si zadnú
lavicu pri okne. Bolo mi divné, keď som
si na ňu sadla, že sa trochu mykala, ale
neriešila som to, veď to bolo normálne.
Usadila som sa a čakala som. Mala som
síce ešte pol hodinu, ale povedala som
si, že sa aspoň zoznámim z ostatnými
prestávku, tak mi pani učiteľka ukázala

spolužiakmi.

miesto vedľa spolužiačky Emmy. Stali sa

Zrazu som začula tlieskanie na

z nás najlepšie kamarátky.

chodbe. Prekvapilo ma, čo to bude. Chcela

Po roku prišla do našej triedy nová

som ísť na chodbu, no len čo som sa stihla

spolužiačka. Práve v ten deň nebola Emma

postaviť, do triedy vošli tri dievčatá.

v škole, tá nová spolužiačka si sadla ku

V strede bolo blonďavé dievča z ružovými

mne. Volala sa Zuzka, bola super. Po škole

šatami a vedľa nej boli dve brunetky.

som ju išla odprevadiť domov. Cestou sme

Obidve mali fialové šaty. Tak som sa na ne

sa zastavili u Emmy a dali sme jej úlohy.

zahľadela, až som si neuvedomila, že

Dozvedeli sme sa, že Emma má horúčky

všetci v triede tlieskajú. Žeby jej? Zrazu sa

a ešte aspoň týždeň nepríde do školy. Od

všetky postavili predo mňa a predstavili sa.

Emmy sme šli ešte veľmi dlho spolu, tak

Stredné blonďavé dievča začalo rozprávať:

som sa jej spýtala, kde býva. Zaskočila ma.

,,Ahoj, volám sa Tereza. Ty si tu nová,

Keď mi povedala adresu,

však?“.

skríkla som:

,,Veď my sme susedy!“ Bola som rada, že

Bola som prekvapená ako sa o mne

mám nejakú kamarátku v našej ulici,

snažili zistiť viac. Ale zrazu ,,cŕŕŕŕn“ ,

dokonca ako susedu.

zazvonilo a do triedy vošla učiteľka. Bola

Prebehol asi týždeň, očakávala

veľmi mladá a príjemná. Vyhlásila moje

som, že už príde Emma. No dnes ešte

meno a zavolala ma pred tabuľu, aby ma

neprišla. A o chvíľu som zazrela Zuzku

predstavila. Ako som sa išla postaviť,

medzi dverami. Hneď ku mne prišla

lavica sa rozkývala a celá padla na zem,

a pozdravili sme sa. Zuzka trochu meškala,

samozrejme, aj so mnou. Celá trieda sa mi

nestihla sa ani vybaliť a už zvonilo. Do

začala smiať. Ešte je len prvý deň a už

triedy mala prísť učiteľka, ale prišiel učiteľ

mám za sebou prvý trápny zážitok.

a oznámil nám, že pani učiteľka ochorela a

Učiteľka sa ich snažila utíšiť. Keď sa

on nám bude dnes suplovať. Povedal nám,

utíšili, zdvihla som sa a išla pred tabuľu.

že si môžeme robiť, čo chceme. Zuzka mi

Predstavila som sa, no už zvonilo na
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začala kresliť po rukách a potom hneď aj

v škole. Potom otvorila triednu knihu

sebe. Keď sme si spojili ruky bolo tam

a povedala,

že

dnes

napísané Najlepšie kamarátky navždy.

Prelistovala

ju

a zahlásila:

Zrazu som sa zľakla, pretože nado

Tereza

sa

bude

skúšať.
,,Tereza.“

roztrasene

postavila,

mnou stála moja namyslená spolužiačka

samozrejme,

Tereza. Mala som ju rada, ale veľmi sme

nestalo...? Celá lavica sa rozkývala a padla

sa nebavili. Mala v ruke telefón, ona

na ňu. Celá trieda sa jej začala smiať,

odfotila náš nápis na ruke a odoslala to

dokonca aj pani učiteľka

Emme. Bola som na Terezu nahnevaná.

s plačom odišla preč z triedy. Vtom pani

Keď sa skončilo vyučovanie, utekala som

učiteľka povedala, že naozaj nešla skúšať,

k Emme domov, aby som jej to vysvetlila,

veď je prvý apríl.

Bola

veľmi

a ona

iba

Po vyučovaní sme šli rýchlo k nám

no ona sa odmietla so mnou o tom
rozprávať.

že sa neučila, a čo sa

nahnevaná

a plakala. Radšej som odišla.
Prišla som domov a začala som si

domov

robiť

projekt.

Pred

susedmi

stála

všetko vyčítať. Taká som bola s toho

veľká sťahovacia

všetkého otrasená až som zaspala.

dodávka,

Ráno som sa zobudila a zašla som

v tom

vyšla

z domu

pred Emmin dom. Čakala som ju, ak by

Zuzka

a prišla

náhodou dnes do školy šla. Sadla som si na

k nám. Dozvedeli

obrubník a počula som ako niekto vyšiel

sme sa, že jej otca povýšili a že sa musia

z domu. Hneď som sa otočila a videla som

presťahovať do Nemecka. Obidve sme ju

Emmu. Pribehla som k nej a snažila som

objali a rozlúčili sa.

sa jej

to

vysvetliť.

Akonáhle

som

Ja

dorozprávala, Emma ma objala a povedala
,,Ja

som

vedela,

že

to

bolo

a Emma

sme

najlepšie

kamarátky. Sme skoro ako sestry.

iba
Valentína Valovičová II.OB

nedorozumenie.“
Prišli sme do triedy a všetci sa na

Poslúchnuť? Neposlúchnuť?

nás pozreli. Prišli sme k lavici a sadli sme
si. Päť minút po nás do triedy prišla Zuzka.

Bol to krásny slnečný deň.

Prišla k našej lavici a ospravedlnila sa. Ja

Domov

som jej povedala, že ona za to nemôže

som

prišla

unavená

z hrozného tepla a z jazdenia na koni.

a objala ju. Zazvonilo a do triedy vbehla

Celý deň som strávila pri koňoch.

naša slávna partia. Posadali si a prišla

Doma som mala chuť si pozrieť nejaký

učiteľka. Porozprávala nám, prečo nebola

dobrý film. V polovici filmu ma prerušil
15

kamarátkin hovor. Volala mi Laura, či by
som sa nešla previezť na korčuliach.

Piatok po škole

Povedala som si, že pôjdem, aj keď som

Je piatok. Práve sa končí posledná
hodina a ja som pevne rozhodnutý urobiť,
na čo som sa pripravil.

bola veľmi zničená.
Pri obúvaní korčulí som zistila, že
na korčuliach som stála zhruba pred rokom

Poobede pozvem moju spolužiačku
Luciu na rande. Ale iba tak nenápadne,
samozrejme. Ako napríklad: „Ahoj Lucia,
nechcela by si dnes ísť na malinovku alebo
na zmrzlinu ?“

a nevedela som, či mi to vôbec pôjde.
Mama mi ešte pripomenula, že si mám dať
chrániče, no ja hlúpa som ju neposlúchla.
Veď načo trapošiť s chráničmi po dedine ?

Ak povie áno, je to v pohode, ak
povie nie, mám smolu a musím to skúsiť
nabudúce.

Laura ma už čakala na ulici, aby sme mohli
spolu vyraziť.
Najprv

som

nemala

žiadne

Naobedoval som sa a išiel som za
Luciou.

problémy, ale potom prišiel veľmi náročný
kamienkový úsek a ... podarilo sa mi rozbiť

„Dvadsať sekúnd odvahy“, hovoril
som si (presne ako vo filme Kúpili sme
zoo).

si koleno. Nebolo to nič kritické, Laura mi
pomohla a pokračovali sme ďalej.
Po príchode domov mi mama

Prišiel som k nej, oslovil ju a začal
formulovať rozhovor, v ktorom som ako
tak nekoktal (čo mi prišlo celkom fajn
a bol som tomu rád).

vynadala kvôli chráničom, ktoré ostali
doma. Koleno ma trochu štípalo, no
najviac som sa bála, že to obmedzí

Dohodli sme si stretnutie v sobotu
v kaviarni Na námestí.

zajtrajšie jazdenie na koni.
Našťastie ma koleno na druhý deň

„Ahoj,
tak
teda
v sobotu,“
povedala neuveriteľne nádherným hlasom,
ktorý by som bol schopný počúvať celý
deň.

nebolelo ani neštípalo.
No od toho dňa som sa zaťala, že
už nikdy neobujem korčule. Nie preto, že
sa bojím, že by som si zasa s mojou
šikovnosťou rozbila koleno, ale preto, lebo
ma to vôbec nebaví a navyše obmedzuje
pri druhých športoch, ktoré ma bavia oveľa
viac. Ale aj tak, keby som bola poslúchla
moju mamu a dala by som si chrániče, nič

A tie jej plavé vlasy, ktoré mala
vždy
rozpustené,
ma
vyvádzali
z rovnováhy. Nesmierne som sa tešil.

z toho by sa nemuselo stať a ja by som si
neznechutila jazdu na korčuliach.

Jaroslav Čiliak, II.OB

Viktória Hajdinová, II.OA
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strachu pôjde skontrolovať skupinu, či sú
všetci tu.

Stanovačka

Vyšiel zo stanu. Mesiac ľadovo
svietil, ale inak nebolo vidieť vôbec nič.
Zobral baterku a nakukol do každého
stanu. Zobudil deti vo vedľajších stanoch
a spolu prešli stany ostatných detí, ale
v ostatných už nikoho nenašli! Dokonca aj
Hanka a Janko chýbali. Ako posledný
prezreli stan sprievodcu Štefana, ale aj ten
bol prázdny. Deti sa rozdelili na dve
skupiny a vybrali sa hľadať v tmavom lese
zvyšok skupiny.

Jano, Hana a Mišo sú súrodenci,
ktorí trávili svoju časť prázdnin v letnom
tábore pri Nitre. V tábore bývali v malých
chatkách a používali spoločné sprchy.
Stravovali sa vo veľkej jedálni. Všetci boli
šťastní, bolo veselo, hrali rôzne hry, učili
sa zakladať oheň bez pomoci zápaliek
a prežiť v prírode. Všetko sa však zmenilo,
keď sa naučené zručnosti rozhodli
vyskúšať priamo v lese.
Počas
táborenia
v lese
ich
sprevádzal sprievodca Štefan, ktorý veľa
rokov trávil v horách a pochádzal z Nitry.
Preto poznal okolie, povesti a legendy,
ktoré sa v tomto okolí tradovali.

Netušili však, že Štefan si vybral
časť skupiny, medzi nimi aj Hanku a Janka
na
nočný pochod.
Ten spočíval
v spoznávaní nočných tvorov a malej túre.
Po tomto nočnom pochode sa vrátili späť
do hlavného tábora a zostali veľmi
prekvapení, pretože tábor bol pustý. Štefan
sa vyľakal, ale rýchlo zhodnotil situáciu
a všetci išli hľadať stratenú časť skupiny.
Deti sa veľmi báli, stále si pripomínali
príbeh o zmiznutých ľuďoch a plakali za
svojimi kamarátmi.

Štefan malým táborníkom rozprával
o zvláštnych veciach, ktoré sa v lese občas
stávajú. Podľa jeho slov, posledná skupina,
ktorá les navštívila, už sa z neho nevrátila.
Deti sa trošku vyľakali, ale neodradilo ich
to od dobrodružstva, stráviť noc v prírode
bez využitia elektriny, teplej vody
a postele.

Keď v diaľke zbadali svetlo,
vyľakali sa ešte viac a s krikom sa rozbehli
späť do stanov. Ten krik bol taký silný, že
ich asi počuli až v Nitre. Takže aj deti,
medzi ktorými bol Miško, ich počuli
a rozbehli sa za nimi. Tak sa zase všetci
stretli pri stanoch.

Keď prišli na miesto, kde mali
táboriť, museli si postaviť stany a založiť
oheň, na ktorom si plánovali opiecť
špekáčiky. Na to bolo treba drevo, ktorého
bolo v lese veľa, ale bolo ho treba narúbať.
Po večeri si posadali okolo ohňa
a začali si rozprávať strašidelné príbehy.
Súrodenci nechceli vymyslené príbehy
počúvať, pretože vedeli, že sa v noci budú
báť.

Keď sa vydýchali, všetko si
porozprávali svoje pohnútky a až do
svitania sa zabávali na tom, ako jedna
skupina hľadala druhú a naopak.
David Nikodém, II.OA

Neskôr už boli všetci unavení a
pobrali sa do stanov spať. Mišo sa ale
v noci zobudil so zvláštnym pocitom.
Hneď si spomenul na príbeh o stratenej
skupine, ktorý im Štefan rozprával. Preto
sa rozhodol, že aj napriek obrovskému

Kde je Alex a tajuplná šunka
Minulú sobotu k nám prišla teta na
návštevu. Ako vždy prišla aj so svojím
17

štvornohým
Alexom.

priateľom

yorkshirom

„ Tým maškrtníkom som bol ja! “ povedal
tatko.

Alex je miláčikom celej rodiny. Je
to taký malý neposedník, ktorý stále niečo
vystrája. V ten deň sa nám postaral
o nezabudnuteľný zážitok. Vždy keď je
u nás, jeho malé labky cupitajú po dlážke
a tak vždy vieme, kde práve je. V ten deň
pri obede sme si uvedomili, že nepočujeme
žiadne cupitanie. Spozorneli sme a teta ho
šla hľadať.

Tete sa uľavilo a všetci sme sa
začali smiať. Napínavá a zároveň smiešna
príhoda.
Tomáš Hojsík, II.OA

Bola raz jedna trieda
Bola raz jedna trieda, II. OA.
Jedného dňa do nej prišiel Jožko

Vtom na ňu mama zakričala, že zo
stola v kuchyni zmizol zvyšok šunky, ktorú
predtým uvarila. Teta sa zľakla, že ju
zjedol Alex, že mu bude zle a znova
skončia u veterinára.
Nechali sme obed obedom a do
pátrania sa zapojila celá rodina okrem
tatka, ktorý práve telefonoval v inej
miestnosti.
Po chvíli si moja sestra všimla, že
sú pootvorené vchodové dvere. Asi ich
niekto dobre nezavrel. Začali sme ho preto
hľadať aj na záhrade. Alexa sme však
nikde nenašli.

z vedľajšej triedy a všetkým povedal, že
píšu písomku z geografie. Väčšina sa
naľakala a začala sa učiť. Ale niektorí išli
do zborovne opýtať sa pani učiteľky, či
naozaj profesorka pripravila písomku.

Teta už začala byť nervózna. Tak
sme sa vrátili do domu. Išiel som si do
skrine pre mikinu, že ho pôjdeme hľadať
po dedine. A koho som tam nenašiel? Na
mojej novej mikine sladko spal, stočený do
klbka, náš Alex. Radostne som vykríkol
a Alex sa zobudil. Veľmi sa zľakol, tak
som ho zobral na ruky a zniesol dolu.

Povedala, že žiadnu písomku
nepíšu. Keď to ostatným povedali, začali
byť zmätení a nevedeli, či sa majú učiť
alebo nemajú. Jožko povedal, že mu pani
profesorka povedala, že cez tretiu
vyučovaciu hodinu píšu písomku. Ale
tretiu hodinu má geografiu Jožkova trieda.
Všetkým sa uľavilo (okrem Jožka, ktorý sa
rýchlo ospravedlnil a išiel zlú správu
povedať svojej triede).

Tete sa uľavilo, ale hneď si
spomenula na stratenú šunku. Začala
panikáriť a zakričala na tatka, či by ju
neodviezol s Alexom k veterinárovi. Tatko,
ktorý už medzi tým dotelefonoval, sa jej
spýtal, čo sa zase stalo. Teta mu povedal,
že Alex asi zožral veľký kus šunky, po
ktorej mu býva zle. Tatko sa začal smiať.

Timotej Vojtek, II.OA
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„PATRIK!!! Za trest si urobíš tridsať
klikov a desať dĺžok plávania navyše.!“
Nič iné mi nezostávalo, len splniť
to, čo som si zaslúžil. Po vykonaní môjho
trestu som si ledva cítil nohy, ruky. Celé
telo ma bolelo, ale zvládol som to. Celú
cestu domov som si nadával: „Ty somár,
mohol si si odplávať povinnú dĺžku ako
všetci ostatní, ale ty si zase sníval, a takto
si dopadol! Nabudúce sa sústredím na
všetko, čo mám robiť a budem to robiť
naplno a dobre!“
Keď som prišiel domov, padol som
do postele ako poleno. Ale zaspával som
z pocitom
dobrého
výkonu
a
s ponaučením: „Keď niečo robím, robím to
poriadne.“

Nechcené kúpanie
Mama mi vždy hovorila: „Ak niečo
robíš, urob to poriadne a naplno.“
Bol pondelok, deň po nádhernom
lenivom víkende, kedy som nemusel nič
robiť.
Už ráno som sa zobudil unavený
a v tomto duchu sa niesol celý deň.
Nechcelo sa mi vstať, ale budík bol
nekompromisný, zvonil a zvonil. Nič mi
nezostávalo, len vstať. Umyl som sa,
zobral som ruksak a vydal sa na cestu do
školy. V škole som nanešťastie zistil, že
som si doma zabudol zošit z matematiky,
ale čo je horšie aj desiatu, môj dôležitý
prísun jedla. Stále som si v hlave opakoval:
„Ach jaj, to je ale deň a to hneď od
začiatku,“ a „dúfam, že sa čoskoro skončí.“
Zbytok vyučovania už dopadol dobre, ale
stále som bol unavený a nič sa mi nechcelo
robiť.
Vyučovanie skončilo a čakal na
mňa pondelkový tréning plávania. V šatni
som sa prezliekol do plaviek a došuchtal
som sa k bazénu. Hlavu som mal
v oblakoch, stále som si opakoval „nech už
som doma“. Trénerka nás vyzvala, aby
sme sa pripravili na svoje plavecké pozície.
Samozrejme, ja som bol stále zamyslený
a posledný. Ako som tam pomaly kráčal
a nevenoval sa tomu, čomu som mal,
pošmykla sa mi noha a narazil som do
trénerky. Tá s veľkým výkrikom spadla do
bazéna. Oblečená. Ja som zostal stáť.
„Ja som ju zhodil do bazéna!!!“
Po
chvíli
vyliezla
z bazéna,
voda z nej
stekala
a z očí jej
sršali hromy- blesky.

Patrik Belánik II.OB

Záchrana Blízkym východom
Mama ma ráno zobudila. Dal som
si poriadne raňajky, umyl som sa
a obliekol. Keď som dokončil svoju rannú
rutinu plný elánu a radosti som vykročil do
nového dňa.
Keď som vstúpil do triedy, už som
videl môjho najlepšieho kamaráta Jana.
Povedal mi, že už konečne dokončil
najťažšiu úroveň v našej obľúbenej hre.
Potešil som sa a pogratuloval som mu.
Prvá hodina bola slovenčina. Práve
končil prvý polrok, tak sme sa pripravovali
na polročnú prácu. Pani učiteľka nám
povedala, že si ju napíšeme zajtra. Druhá
hodina bola biológia. Učili sme sa
o rozmnožovacej sústave človeka, preto
sme sa celú hodinu chichúňali. Zajtra z nej
bude písomka. Na hodine geografie som už
bol veľmi unavený, preto som si ľahol na
lavicu a oddychoval. Jediné, čo som si
zapamätal bolo, že Blízky východ je rajom
ropy a zemného plynu.
Po škole som sa rozlúčil s Janom
a trielil som na vlakovú stanicu. Keď som
tam prišiel, vlak tam ešte nebol. Rozhodol
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som sa, že si kúpim v bufete niečo na
olovrant. Keď som dával pani predavačke
peniaze, začul som hvizd píšťalky. Rýchlo
som zaplatil a nastúpil do vlaku.

z matematiky napísal lepšie ako zo
slovenčiny, no napriek tomu sa na
gymnázium dostal a bol na seba hrdý. Keď
prišiel v prvý deň do školy, mal divný
pocit, lebo cez leto, keď vyhlasovali
výsledky, jeho vyhlásili ako posledného
a nevedel, či to znamená niečo dobré alebo
zlé. Celý prvý polrok sa mu nedarilo, ale
polročné testy sa mu podarilo zvládnuť a
vysvedčenie mal celkom dobré.

Doma som sa učil na písomky.
Naučil som sa to asi za hodinu a išiel som
spať.
Na druhý deň som sa netešil,
pretože sme mali písať písomky. Všetko
išlo ako po masle, až do chvíle, keď začala
geografia. Pani učiteľka nám povedala, že
si napíšeme tú sľúbenú písomku.

Na začiatku druhého polroka sa mu
začalo dariť a už si zvykol na svojich
spolužiakov a vyučovacie metódy
učiteľov. Neskôr bol vyhlásený za
hviezdneho žiaka polroka.

Absolútne som nevedel o čo ide.
Aká písomka? Kedy sme si ju sľúbili?
Srdce mi bilo,
akoby
som
práve dobehol
Košický
maratón. Keď
som si pozrel
písomku, zistil
som, že tam je
iba jedna otázka.

Albert Furička, II.OA

Nečakané priateľstvo
Ema je desaťročné dievča, ktoré sa
rado túla samé. Nemá veľa kamarátov a je
neobľúbená.

,,Kde sa v Ázii najviac ťaží ropa
a zemný plyn?“

Raz, keď sa od nudy prechádzala
v lese za domom, začula šuchot. Zastavila
sa a načúvala. Zrazu zočila vlka. Príšerne
sa zľakla, ale stále
stála na mieste.
Nedokázala
a neodvážila sa
pohnúť.

Bola to akurát taká otázka, na ktorú
som vedel odpoveď! Z minulej hodiny som
si zapamätal, že najviac ropy a zemného
plynu sa predsa ťaží na Blízkom východe.
Z môjho srdca práve spadol obrovský
balvan.
Celý príbeh som vyrozprával
Janovi. Zasmial sa a povedal, že som mal
obrovské šťastie. To si myslím aj ja.

Vlk sa k nej blížil a vrčal. Avšak
všimla si, že krváca. Bolo jej ho ľúto, tak
sa k nemu priblížila ona.

Adam Nouza, II.OA

Ivan, hviezdny žiak ročníka

Vlk jej neublížil. Iba si sadol
a čakal, čo sa bude diať ďalej. Ema si
všimla, že má v nohe zapichnuté tŕne.
Pomaly ich začala vyberať z jeho nohy.

Ivan bol obyčajný chlapec, ktorý
chcel ísť na gymnázium. Celú piatu triedu
sa na skúšky poctivo pripravoval, aby sa na
gymnázium dostal.

Keď
oblizovať.

Keď išiel na
skúšky, bol nervózny ale
odhodlaný, že ich
zvládne. Prijímacie testy

skončila,

vlk

ju

začal

Prvý raz pocítila ozajstné a pevné
priateľstvo.
Martina Bačová, II.OA
20

jednu ale dve. Aj pre mamu. Letenku som

Vysnívaná dovolenka

jej dala ako darček k narodeninám. Veľmi

Môj sen bol ísť do Egypta.

sa potešila. Skupovi sa zlepšil sluch, ale na

Celé tri roky som poctivo pracovala

kontrolu chodil každý týždeň.

na brigáde, aby som zarobila dostatok

Po týždni prišiel deň D. S mamou

peňazí na letenku a ubytovanie. Mama mi

sme išli s dvomi kuframi na letisko.

nejakými peniazmi prispela a bola som jej

Samozrejme, Skupa som do lietadla vziať

naozaj neskutočne vďačná.

nemohla, tak som požiadala moju

,,Už iba päť mesiacov poctivého

kamarátku, aby sa oňho postarala. Ona

pracovania a budem mať dostatok peňazí

súhlasila.

na dovolenku.“ pomyslela som si. Lenže to

Letuške sme dali letenku a sadli

som ešte nevedela, čo ma čaká. Mám totiž

sme si na miesto. Bola som hladná

psa, volá sa Skup. Rád behá a aportuje.

a vyčerpaná. Keď sme vzlietli, letuška

Jedného dňa som šla so Skupom na

chodila po

očkovanie. Zverolekár mu urobil aj nejaké

uličke

testy. Skupa si tu nechali cez noc. Povedali

s vozíkom

mi, že mám prísť ráno.

plným

Keď som ráno prišla, čakalo ma

jedla a pitia. Vybrala som si bagetu a vodu.

nemilé prekvapenie. Zistili, že Skup má

Okolo šiestej ráno sme pristáli na mieste.

málo železa v krvi a má poškodený sluch.

Najprv sme si šli pre kľúče od izby.

Zverolekár mi povedal, že tu zostane ešte

Keď som odomykala, trošku som sa bála,

na pozorovanie zopár dní. Vtedy sa mi

ako to bude v izbe vyzerať. Ale izba bola

vynorili všetky spomienky na Skupa.

čistá a voňavá. S mamou sme si ľahli

Ako som odchádzala, vo dverách

a zaspali sme. Ďalšie dva dni sme

ma zastavil zverolekár. Povedal, že Skup

pochodili väčšinu pamiatok v meste. Na

bude potrebovať lieky, testy, rehabilitácie

tretí deň sme sa odviezli k moru. Bolo

a vyšetrenia. Hrklo mnou. Veľmi som sa

teplo a voda bola osviežujúca. Mama

bála o môjho psíka, no hlavou mi behala

vychádzala z mora, a čo sa nestalo...!?!

moja vysnívaná dovolenka. Večer v posteli

Pod hladinou si nevšimla morského ježka

som rozmýšľala, koľko eur miniem na

a stúpla naň.

Skupove lieky a či mi niečo zostane aj do

Odviezla som ju do nemocnice.

Egypta. Brigádu som si predĺžila o mesiac.

Zostala tam cez noc. Ráno som prišla po

,, Konečne som zarobila dostatok peňazí,“

mamu. Už ju to nebolelo, ale nemohla

jasala som. Poobede som hľadala na

chodiť. Doktor mi dal mastičku, a povedal

internete letenky. Po dvoch hodinách som
niečo našla. Letenky som objednala. Nie
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mi, aby si mama natierala nohu každý

sa však narodila, nikto mi nedovolil sa

večer.

s ňou hrať a bola som viac sama ako
Po jednom dni sme išli do prírody.

predtým. Moja sestra bola večne chorá a

Na mape sme našli krásnu záhradu.

tak okolo nej rodičia len poskakovali.

Nasadli sme do autobusu a išli do

Keď mala nastúpiť do školy

kvetinovej záhrady. Mama si tu veľmi

ohromne som protestovala, ale čo som

užila. Tri dni sme sa takto túlali po pláži,

mala robiť? Najviac ma vytáčalo, keď som

meste a prírode. Dni utekali ako voda

sa rozprávala s ďalšími deckami a ona

a prišiel posledný deň našej dovolenky.

pribehla a začala ma objímať. Raz, keď

Úprimne, zostala by som tu ešte dlhšie.

toto spravila, skríkla som na ňu tak, že

Nasadli sme na autobus, ktorý nás

spadla na zem. Samozrejme, že hneď ako

odviezol na letisko. Lenže ako naschvál,

som prišla domov, “zvrieskali“ ma rodičia

letisko bolo zatvorené z dôvodu silného

za to, čo som spravila, ale ja som ich

búrkového obdobia. Problém bol v tom, že

nebrala vážne.

už som nemala dostatok peňazí na

No najviac ma dostalo, keď mi môj

ubytovanie. Pátrali sme s mamou po meste,

otec povedal, že peniaze na moju

ale nič sme nenašli. Nakoniec sme objavili

vysnívanú gitaru minú na jej lieky. Bola

lacný penzión. Prečkali sme v ňom noc.

som taká

Zavolala som kamoške, ktorá strážila

nahnevaná, až

Skupa, že tu budeme o noc dlhšie. Ráno

som skoro

sme odišli skôr ako sme plánovali. Po

vybuchla od

hodine a pol sme nastúpili do lietadla.

hnevu.

Vydýchla som si. Vzlietli sme bez

Nemohla som uveriť, že by sa vykašľali na

problémov.

to, čo chcem ja a namiesto toho kúpili

O jedenásť hodín som už bola

mojej sestre lieky na imunitu.

doma aj so svojím psíkom. Po dvoch
dňoch sme išli so Skupom na kontrolu.

Keď som sa v 18 rokoch

Zverolekár ma potešil, Skup sa vyliečil.

odsťahovala, ani mi nechýbali a priam mi

Barbora Rovná, II.OA

prekážalo ísť tam na Vianoce. Ale keď
som tam bola naposledy, sestra urobila
niečo, o čom sa mi ani nesnívalo. Keď sa

Sestra
Keď mi rodičia oznámili, že budem

rozbaľovali darčeky, moja sestra pribehla

mať sestričku, bola som najšťastnejšie

a v rukách držala gitaru.

dieťa na planéte. Vždy som chcela niekoho

Prišla ku mne a podala mi ju. V tú

na hranie a teraz sa mi to malo splniť. Keď

chvíľu sa mi do očí vtisli slzy, uvedomila
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som si ako arogantne som sa správala . Od

nenechala dlho čakať a začal sa znova
vypytovať: „Dedo a ako dlho bude trvať,
kým včielky urobia medík? A koľko
včielok potrebujeme na to, aby urobili
medík?“ Dedko včelár odpovedal Jankovi
s úsmevom na tvári: „Neboj sa všetko sa
včas dozvieš. Keď budeš chcieť,“
pokračoval dedko, „večer ti všetko
vyrozprávam.“

toho momentu som domov chodila každý
víkend, aby som im mohla nahradiť, čo
som pokašlala.
Daniela Zimányiová, II.OA

Starý včelár

Keď prišli do dedkovej chalupy,
ktorú mal dedko po svojom dedkovi
a Janko ju nadovšetko zbožňoval, lebo
mohol spávať na starej teplej peci, rozložil
dedo v peci oheň, aby zohrial večeru.
Janko na nič nečakal a už bol vylezený na
peci. Pec bola vystlaná bielymi kožušinami
z oviec a baranov. Janko, ležiac na
mäkkých kožušinách, zavolal na deda: „No
tak dedko, hovor, už čakám.“ „Najprv sa
snáď najeme.“ Povedal starý včelár, keď
zohrieval večeru. “A ruky si si umyl, keď
sme prišli zvonka?!“ spýtal sa prísnym
hlasom ujo včelár. „Hej.“ Povedal Janko,
keď zoskočil z pece, ponáhľajúc sa ku
stolu.

„Už
prišla jar.“
Povzdychol si
starý včelár.
Zima bola dlhá
a nikto
nevedel, či
včielky prežili
alebo nie. Pri príchode k starému včelínu,
ktorý starý včelár zdedil ešte po svojom
otcovi, sa starému včelárovi objavil úsmev
na tvári. „ Žijú, všetky žijú!“ zaradoval sa
včelár.
Po prezretí všetkých úľov, si
vytiahol zo včelína stoličku a sadol si von
k rohu malého domčeku s úľmi. Bol teplý
jarný podvečer a starý včelár sa s pokojom
v duši pozeral, ako sa včielky vracajú späť
do úľov.

Po chutnej večeri sa spýtal dedko
Janka, či si dá ešte aj niečo sladké.
Ponúkol mu krajec chleba s maslom
a medom. Jankovi sa rozžiarili oči. Med
mal totiž zo všetkého najradšej. Veľmi mu
chutilo. Ale jeho zvedavosť ho zasa
dobehla. „Odkiaľ máš ten medík, keď
včielky ešte nemajú?“ „Vieš Janko, dobrý
hospodár si odloží zásoby na ďalší rok.“
„Hmm...“ Janko iba prikývol a pustil sa do
sladkej pochúťky. Usmieval sa pritom
popod nos.

Zrazu sa v diaľke ozval detský hlas:
„Dedko, dedko! Žijú včielky? Žijú?“
Spytoval sa malý Janko. „Žijú, žijú, ty
drobec môj.“ Odpovedal starý dedko
včelár. „A kedy bude medík?“ pýta sa
malý Janko. „Ja už sa veľmi teším!“
„Bude, Janko, bude.“ Upokojoval ho starý
včelár. „Ale teraz musíme včely nechať,
aby zosilneli, a potom bude aj medík.“

Po dobrej večeri Janko už zasa
ležal na peci ani kocúr za komínom
a počúval dedove rozprávanie o včielkach.
Dedo včelár mu jednoduchým spôsobom
vysvetľoval, ako to v takom úli chodí a čo
všetko sa musí udiať, aby na konci bola
sladká odmena. Dedkove rozprávanie bolo

Slnce už zapadalo a začalo byť
chladno. „Jarné večery sú ešte chladné,“
povedal dedko včelár, uložil stoličku,
zavrel včelín v ovocnom sade a pobrali sa
do chalupy. Zvedavosť malého Janka ho
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natoľko zaujímavé, že malý Janko na teplej
peci zaspal.

Šunkový chlieb
Fero je školák, ktorý žije v
Malackách. Má rád chlieb so šunkou a je
ho každý deň.

Po škole
Volám sa Janka a som huslistka.
Stredy mám veľmi ťažké. Síce mám iba
päť hodín, ale o 12:45 mi začínajú husle.
Medzi koncom školy a začiatkom huslí
mám iba desať minút. To znamená, že
pravidelne nestíham.

Jedného dňa mu v škole obed vôbec
nechutil a netušil, čo bude jesť. Našťastie
má blízko domu večierku. Fero sa šťastný
vybral do večierky kúpiť chlieb a jeden
balík šunky. Ale dvere boli zamknuté.
Nevedel, čo bude robiť. Bol veľmi hladný.
Napadlo mu, že zájde do obchodu o ulicu
ďalej.

Učiteľka povedala, že by mi musela
dať husle vo štvrtok o tretej, ale o druhej
mám výtvarnú. To by som určite nestihla
výtvarnú, ale tej sa nevzdám. Myslela som,
že tento deň sa mi už nič stať nemôže.

Kúpil
si, čo chcel a s
chuťou zjedol
dva veľké
chleby.

Ráno som si zabudla desiatu, a na
piatej hodine nám triedna oznámila, že sme
po škole, lebo sme rozbili tabuľu. Snažila
som sa z toho vyvliecť, pretože mám husle.
Nepodarilo sa mi to. Ešte k tomu nám
oznámila, že to platí pre celý týždeň.

Šimon Matúšek II.OB

Tým pádom nestíham husle ani
výtvarnú. Chcela som zavolať mojej
učiteľke
na
husle, aby som
jej povedala, že
dnes nemôžem
prísť, ale ona
mi nezdvíhala.
,,Ach, celý deň
v keli !“ povedala som. Nejako som to ale
pretrpieť musela.

Pravda, sebeckosť, spravodlivosť
„Ktorému idiotovi toto napadlo?!“
„Neboj sa Jai,“ upokojoval som ho.
„Všetko je v absolútnom poriadku,
zvládneme to ľavou zadnou.“
Jaime Reeves bol vždy strašný
skeptik, mal aj dôvod. Odkedy bolo
ľudstvo dosť inteligentné na to, aby sa
pridalo k federácii spojených galaxií,
máme ešte viac problémov, než sme mali
predtým.

Keď už som išla zo školy,
ponáhľala som sa na husle do umeleckej
školy a učiteľke som to všetko vysvetlila.
Našťastie mi to odpustila a husle mi
presunula na pondelky o štvrtej hodine
poobede.

Tými problémami samozrejme
myslím Trintov: rasu nájazdníkov, ktorí sa
na dajakej planéte jednoducho zjavia,
vysajú jej niečo z jadra, tým ju
destabilizujú a planéta vybuchne. Áno,
jednoducho len tak vybuchne. Nevieme,
prečo to robia, (pravdupovediac ani ako),
ale nejaký dôvod musia mať, či nie? Tento
krutý osud už postihlo presne 2 768 planét,

Po husliach som išla domov a bála
som sa ako to mame vysvetlím. Nakoniec
to všetko pochopila.
Hanka Fedrová, II.OB
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a to je o presne 2 768 planét viac ako by
sme chceli.

„Nie som rasista, len sa tých
zvláštnych modrých vecí bojím,“ bránil sa
Jaime. Povedal to nahlas, akoby Kir ani
nebol v miestnosti.

Každopádne, asi pred tromi
mesiacmi, sme zajali Trintského generála.
Pri výsluchu sa zlomil skoro okamžite
a prezradil súradnice ich domovskej
planéty. Tri mesiace sme vymýšľali plán
a prišli sme s týmto: zoberme tisíc RAMov
a s nimi tisíc flotíl, obsadíme ich
a spravíme s nimi krátky proces.

„To znelo dosť rasisticky,“ povedal som na
to.
„Vďaka Cash,“ pozrela na mňa. Na to, že
bola Francúzka, mala skvelý anglický
prízvuk.
Vtom sa ozval intercom:

Tak tu teraz sedím vo svojom
kresle, na môj príkaz potiahnutom kožou,
na palube RAM-3 466 a čakám na príkazy.

„Kapitáni, hláste sa!“ Hlásili sa jeden po
druhom. Potom prišiel rad na mňa:

„Je to možné Jason,“ oslovil ma Jai,
„neverím, že nám sem dali R´aka.“

„Kapitán Jason Cash, RAM-3 466!“.
Zatiaľ, čo sa hlásili ostatní, zavelil som
Jaimovi:

Musím uznať, že R´aci vyzerali
desivo, mali červené oči, modrú pokožku,
a zuby ostré ako ihlice, ale boli to veľkí
dobráci. Jaime z nich mal ale panický
strach.

„Dobre teda, naskenuj mi ten kus šrotu!“.
Tá planéta ani nevyzerala ako
planéta, možno ani nebola. Boli to kovové
pláty naukladané cez seba ako hracie karty.

„Pane Bože, Jai,“ odpovedal som
mu, „Kir R´hak je najväčší odborník na
zbrane akého poznám. S ním je
bezpečnejšie ako bez neho.“

„Schránka planéty je tvorená zo zliatiny
alumínia a neidentifikovateľného kovu,“
vysvetľoval Jaime, „Po celej planéte je
1 286 generátorov štítu, RAMy by cez to
mali preraziť.“

„Stále mi ale príde divné ako sa pozerá“
striaslo Jaima.

RAM vyzeral ako šíp z luku, ktorý
má na hrote obrovskú misu. Perfektné na
prerážanie štítov.

„Mne zasa príde divné, že vy ľudia jete
telo svojho spasiteľa!“ ozvalo sa Kir.
Stále som sa mu snažil vysvetliť, že
to je len metafora, no nerozumel tomu.

„RAMy pripraviť!“ ozvalo s z intercomu.
„Kurz: planéta Trintov,“ reval som na
Jaima. Muž na druhej strane intercomu
skríkol:

„Chudák Kir,“ ozval sa ženský hlas zozadu
miestnosti, od výťahu.

„Motory
naplno!
Vpred!
Vpred!
Nakopeme tým
hnusným zeleným
monštrám zadky!“ zareval som na
pozdvihnutie morálky.

„Nemusíš všetkých stále otravovať svojím
rasizmom.“
Naša úžasná Laurentine Croix,
odborníčka na jazyky a staré runy.
Varovali nás pred jej povestnou náladou,
ale ja chcem len tých najlepších (alebo
aspoň ďalšiu najlepšiu možnosť).

„A toto ako nie je rasizmus?“ čudoval sa
Jaime.
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„Súhlasím s Reevesom,“ povedala snáď po
prvýkrát Laurentine.

odvážnych mužov a žien zomrelo už teraz.
Buď vybuchli v RAMoch alebo narazili do
štítu a zlomili si väzy.

„Ale prosím vás,“ ozval sa Kir, „Ja by som
povedal to isté.“
Rútili
k planéte.

sme

sa

strmhlav

Tak ľahko sme sa ale nehodlali
vzdať! Spod povrchu sa vynorilo
nespočítateľne veľa Trintov. Zrazu boli
v presile. Jaime mal konečne pádny dôvod
sa báť. Trintovia vyzerali strašidelne. Mali
ónyxovo-čierne oči, zelenú pokožku
a z brady im vychádzali chápadlá. Nosili
dajaké brnenie a mali plazmové zbrane.

dolu

„Kapitán,
nezapínajú
štíty,
prečo
nezapínajú štíty?“ trocha panikáril Jaime.
„Uvidíme,“ rozmýšľal som nahlas.
„Pripravte sa na náraz!“ zakričal som, keď
sme už vrážali do planéty.

S Jaimom sme okamžite začali
strieľať. Boli veľmi rýchli, stále robili
premety, saltá a kotúle. Museli sme to
vykompenzovať skrývaním sa za troskami.

Všetci si zapli pásy. Vrazili sme do
planéty. Každý náraz bol cítiť, no pláty sa
ani nepohli.

Netrvalo dlho a minuli sa nám
náboje. Jaime spanikáril. Bol veľmi
schopný taktik a navigátor, no toto bolo
priveľa i na mňa, nehovoriac o Jaimovi.
Vybehol spoza úkrytu a utekal po náboje,
neuvedomil si, že je úplne nechránený.

„Pane Bože!“ zreval so strachom v očiach
Jaime.
„Čo sa deje Reeves?“ pýtal som sa, no
neodpovedal,
„Čo je Jaime?!“ Musel som sa ísť pozrieť,
no čo som videl bolo šokujúce: nabíjali
generátory štítu, ale boli prenastavené. Štít
bol nastavený tak, aby sa uzavrel nižšie,
presne tam, kde mali naše RAMy palivové
nádrže. Rozreže ich to a vybuchneme.

Vtom sa to stalo. Jedna presne
mierená strela mu prešla cez srdce, z úst
mu vytryskla krv a zvalil sa na zem.
„Jaime!“ neveril som vlastným očiam.
Stalo sa to len tak, z ničoho nič. Rýchlo
ako blesk. Všetko, čo bol a chcel byť,
zmizlo počas jedného mrknutia okom. Už
sa nevráti. Za matkou, ženou, ani malou
Ellene. Je jednoducho preč.

„Všetci rýchlo vypadnite z lodí,
plánovali to!“ zareval som okamžite do
intercomu, a popritom som tresol po
tlačidle, ktoré otvorilo všetky núdzové
východy na štyroch stranách lode.

Konečne sa postavil a spolu so
mnou vyskočil von. Laurentine a Kir
vyskočili na opačnej strane lode.

V záchvate hnevu som do skupiny
asi šiestich Trintov hodil granát. Dvoch
zabil, ostatných ohlušil dosť dlho na to,
aby som prebehol a dostal sa do Jaimovej
pôvodnej destinácie. Cestou som ale stále
musel rozmýšľať: „Práve som zabil dve
živé bytosti, a predtým asi šesť. Mali aj
ony matky ženy a malé Elleny, ku ktorým
sa vracali? Prečo si to musíme robiť?“

So šťastím sme pristáli na povrchu.
Podporné jetpacky utlmili náš pád. Veľa

Po ceste k vraku RAMu, kam mal
Jaime namierené, som zahliadol Kira ako

„Čo sa deje?!“ panikárila Laurentie.
„Nerieš to,“ okríkol ju Kir „Proste skoč!“.
„Jaime!“ kričal som na môjho navigátora,
ktorý akoby zmeravel.
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bezhlavo strieľa po početnej presile
a Laurentine
ako
sa
skrýva
za
kúskami lode a len zriedka vykukne, aby
sa bránila.

som videl Trintov s rovnakými zbraňami,
aké zabili Jaima.
Laurentie bežala ako prvá, Kir jej
bol v pätách. Trintovia začali strieľať. Prvá
salva ich úplne minula. Druhá sa dostala
tesne k ich hlavám. Laurentine sa dostala
ku mne za vrak, ale jedna strela z tretej
salvy sa zaryla Kirovi do jedného spánku
a vyšla druhým. Nestihol ani vykríknuť.
S Jaimom sa nemali veľmi v láske. Dúfam,
že ak niekam šli, tak sa znova stretnú.

Priblížil som sa k vraku, a zavolal
na mňa hlas:
„Kapitán... Po... Pomôžte mi...“. Hlas znel
roztrasene. Podišiel som bližšie a zbadal
som ho. Bol to muž z mojej lode.
„Prosím... zachráňte... m... ma. Prosím!“
prosil ma s naivnou nádejou v očiach.
Prosil ma, aby som ho zachránil, ale v tej
chvíli som bol rovnako bezmocný ako on.
Mal obrovskú dieru v bruchu. Cítil som sa
vinný. Cítil som sa za neho zodpovedný,
akoby to bol môj vlastný syn, ktorý predo
mnou leží prosiac otca o pomoc. Nemohol
som nič robiť. Aj tak by vykrvácal.

„Pane Bože, Kir!“ skríkla, „On...
On je...“.
„Áno, je,“ skočil som jej do reči, „a aj my
budeme, ak rýchlo niečo nespravíme!“.
„Kde... Kde je Jaime?“ Spýtala sa
s roztraseným hlasom. Ja som len sklopil
zrak.

„Ka... kapi...“ „Ššš. Šetri sily,“ upokojoval
som ho, „Už to bude kamarát.“

„Haló?“ počul som hlas, „pán kapitán?“
„Tuto,“ hlas bol prenikavý, až ma mrazilo.

Slzy smútku, ktoré mu stekali po
tvári začali tiecť aj mne, keď som mu
vytiahol zbraň z puzdra a namieril som mu
ju na srdce.

Pozrel som sa, odkiaľ prichádza.
Bol to Trint. Chápadlá mu ale vychádzali
z hornej časti hlavy, ako vlasy. Bol
zahalený v čiernej róbe. Stál pri otvore do
zeme, no v porovnaní so všetkým ostatným
vyzeral zvláštne organicky. Ako vstup do
jaskyne.

„Slúžil si skvelo“ povedal som mu, „bola
česť s tebou pracovať“.
Vôbec som ho nepoznal, no on za mňa
musí zomrieť.

„Kto si?“ spýtala sa Laurentine.

„Česť je... Na mojej... Strane“ povedal
a chytil mi ruku. Stlačil som spúšť.

„No, dá sa povedať že to tu mám pod
palcom. Poďte, niečo vám chcem ukázať,“
odpovedal jej Trint.

O chvíľu som zistil, čo mu tú dieru
spravilo. Pár metrov od hlavy mi totiž
preletela raketa. Vykukol som zpoza vraku
a vystrelil na neho. Guľka mu preletela
rovno cez oko.

„Jason?“ pozrela na mňa Laurentine.
„Ideme,“ rázne som jej odpovedal.
Vošli sme do tunela, do stien boli
vytesané všelijaké znaky. Laurentie sa im
márne snažila porozumieť. Vchádzali sme
hlbšie do zeme, zdalo sa že tunel nikdy
neskončí. No nakoniec sme dorazili tam,
kam sme mali.

„Kir!“ zareval som „Laura! Tu
som!“ Počuli to. Rozbehli sa ku mne.
„Bežte, bežte!“ kričal som na nich, lebo
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Pred

nami

bola
obrovská
jasnomodrá
svietiaca,
pulzujúca guľa.
„Krása, či nie?“
spýtal sa Trint,
ktorý stál nad
nami
na
vyvýšenej
plošine. Vyzeralo to tak, že je pri nejakom
ovládacom paneli.

„So slabými jadrami,“ odsekol ju Trint.
„Jadrá musíme opatrne vyberať, už aj teraz
máme priveľa energie.“.

„Čo je to?“ čudoval som sa.

Laurentine sa pousmiala. Vyšli sme
k ovládaciemu panelu. Ovládal prínos
energie jadru. Trint povedal, že majú veľa
prebytočnej energie, dosť na preťaženie
jadra.

„Jedna vec je však istá.“ začal seriózne.
„Pre svoje prežitie urobíme čokoľvek.“
Prásk, ozval sa výstrel a Trint padol
k zemi. V rukách som držal dymiacu
zbraň.
Pozrel som na Lauru: „Povedal už všetko,
čo mal.“

„To, môj milý kapitán,“ odpovedal Trint,
„je dôvod, prečo sa vlastne rozprávame.
Jadro našej planéty.“
„Nejaký veľmi múdry človek si asi
povedal, že by bolo fajn, keby sme ho
zmiešali s našou krvou, pridať nejakú
nanotechniku a prepojiť ich,“ vyhrnul si
rukáv, aby ukázal svoju žilu, ktorá svietila
na modro.

Prišla moja chvíľa. Chvíľa, kedy sa
musím postaviť pravde do očí, napľuť
sebeckosti do tváre a plne sa prikloniť na
jednu stranu váh spravodlivosti. Buď to
tlačidlo stlačím, zabijem seba, Laurentine,
všetkých našich preživších vojakov,
dvadsaťsedem miliárd nevinných a toto zlo
skončí, alebo to neurobím, zabijú ma, aj
Laurentine, aj všetkých našich preživších
vojakov a oveľa viac nevinných zomrie,
aby Trintovia prežili. Laurentine ma
chytila za plece. Pochopil som, že sa
priklonila na rovnakú stranu spravodlivosti
ako ja.

Potom pokračoval: „Malo nás to učiniť
výkonnejšími. Vtedy bola táto planéta
čerstvo
kolonizovaná,
mohla
mať
maximálne päťdesiat obyvateľov. Dnes ich
tu je dvadsaťsedem miliárd.“
To je trikrát viac ako na zemi, pomyslel
som si.
„Naše jadro sa ale rúca. Z úžasného zdroja
energie sa stala závislosť, od ktorej sa nedá
odvyknúť, aj keby sme chceli odísť,
nemôžeme,“ vysvetľoval Trint. „Preto, môj
drahý kapitán, zbierame energiu z jadier
iných planét. Nechajme jadro tak,
destabilizuje sa a vybuchne. Dajme mu
priveľa, preťaží sa a vybuchne.“

Tomáš Kovarovič, II.OB

Veľká láska
Robo bol žiakom siedmej triedy na
základnej

škole

v Bratislave.

Mal

najlepšieho kamaráta Hegrida. S Hegridom
chodili spolu už do škôlky. Keď nastúpili

„Mohli ste nám to povedať,“ povedala
Laurentine. „Existuje veľa neobývaných
planét.“

do školy, boli najlepší kamaráti a mysleli
si,

že

ich

nič

nerozháda

a zostanú

kamarátmi do konca života, lenže opak sa
stal
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pravdou.

Na

začiatku

siedmeho

ročníka k nim do triedy

a povedali si, že už ich priateľstvo nezničí

nastúpila nová spolužiačka,

nikto... ani žiadna baba.

ktorá

sa

prisťahovala

z východného

Slovenska.

Enrique Spišiak II.OB

Obom sa veľmi zapáčila a snažili sa na ňu

Maxovo tajomstvo

urobiť dojem. Začali jej nosiť čokolády

Jedného dňa, keď mal ísť môj
spolužiak a dobrý kamarát na prvý tréning
z basketbalu, veľmi sa naň tešil.

alebo iné darčeky. Robko si všimol, že
Hegridovi sa nová spolužiačka Anežka tiež
páči a to sa mu nepozdávalo. Celé dni aj

V deň, keď sa mal tréning
odohrávať,
ale
neprišiel do školy.
Vraj volala jeho
mamina, že mu
ráno nebolo dobre a dnes zostane doma. V
ten deň sme mali písať písomku
z geografie.

noci rozmýšľal, ako Anežku na seba
upozorniť a napokon na to prišiel. Dúfal,
že keď sa s niektorým spolužiakom pobije,
zapáči sa Anežke.
Myslel si, že sa babám páčia zlí
a drsní chalani, ale hlavou mu stále vŕtalo,
s kým by sa asi tak mal pobiť. V škole
došlo

na

osudný

deň,

dohodol

Myslel som si, že chýba preto, lebo
sa na geografiu nestihol naučiť. Lenže po
druhej hodine mi napadlo, že preto nemôže
chýbať, lebo včera cestou domov sme si
opakovali a všetko vedel.

sa

s Hegridom na tom, že ten, kto vyhrá, bude
hodný Anežky.
Cez veľkú prestávku sa do seba

urobili. Skoro si úplne zničili celoživotné

Myslel som si, že ho asi niekto
uniesol. Hneď po škole som utekal k
Maxovi domov, aby som zistil, čo sa deje.
Nemohol som ho predsa len tak nechať
zviazaného ležať v nejakej dodávke. Keď
som prišiel pred Maxov dom, rázne
a opakovane som zvonil na ich zvonček.
Nikto neotváral.

priateľstvo kvôli nejakej babe, ktorá prišla

V tú chvíľu som sa naozaj vystrašil.

pustili. Bili sa hlava nehlava, aj by sa
zabili,

keby

nebola

prišla

učiteľka

a neodtrhla ich od seba.
Obaja si uvedomili, čo za hlúposť

iba tento rok. Robko s Hegridom sa znovu

„Možno ho naozaj niekto uniesol. Čo ak sa
mu niečo stalo?!“ pomyslel som si, no
v ten moment Max otvoril dvere. Bol celý
roztrasený a nevedel, čo si má obliecť na
prvý tréning a aké tenisky si má zbaliť.
Upokojil som ho a spýtal som sa ho, ako sa
cíti. Odpovedal, že je v úplnom strese
a zároveň radosti.

začali spolu baviť a všetko sa vrátilo do
normálu.
Až na Anežku. Tá si uvedomila, že
kvôli nej sa bili dvaja chalani a ona si ich
nevšímala, a nevšímala si ani ako boli do
nej zaľúbení. Anežka sa začala snažiť
získať ich pozornosť späť, ale oni sa nedali
29

Vtedy mi odpadol veľký kameň zo
srdca a bol som rád a zároveň som mal
veľa otázok: „Prečo nebol v škole? Čo sa
mu také stalo, že musel zostať doma ?“
No odpoveď som sa nedozvedel...
Šimon Pullmann, II.OB

Upravili:
Michal Martinec, Patrik Belánik, Šimon
Matúšek, Patrik Nemček, Jakub Prušanský,
Simona Martincová, Silvia Oravcová,
Nadine Beláková, Sonya Jánošková,
Viktor Draškovič, Patrik Šefčík, Kristína
Michaličová, Katka Michalovičová, Lea
Kovárová, Zuzana Húsková, Agáta Pírová,
Alžbeta Vidová
Projektový týždeň v čitárni
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