
										Zážitky		z	dovoleniek	
	

						Keď	 som	 mal	 šesť	 rokov,	 išiel	 som	 s	rodičmi	 prvýkrát	 na	
dovolenku	 do	 Grécka.	 Let	 trval	 asi	 štyri	 hodiny.	 Keď	 sme	 sa	
ubytovali,	 nevedeli	 sme	 nájsť	 pláž,	 tak	 sme	 sa	 kúpali	 v	bazéne.	
Neskôr	sme	zistili,	že	bola	iba	1km	od	nás.	
					Potom	som	dostal	šok,	keď	som	zbadal	chlapíka,	ktorý	búchal	
chobotnicu	o	vodovodný	kohútik.	
					Neskôr	na	nafukovačke	som	zbadal	plutvu	žraloka,	moja	mama	
chcela	 vyliezť	 za	 mnou,	 prekotila	 ma,	 spadol	 som	 do	 mora.	
Našťastie	 to	 bol	 len	 preoblečený	 chlapík	 s	plutvou	 žraloka	 na	
chrbte.	
	

					Na	ďalšej	dovolenke	sme	išli	zasa	do	Grécka.	Tam	bolo	všetko	
normálne,	 lenže	prišla	 silná	búrka,	 zvalila	palmu	a	nemohli	 sme	
sa	dostať	von	z	hotela.	Tak	sme	išli	balkónom	na	pláž.	Na	výlete	
loďou	 som	ešte	dostal	morskú	nemoc.	Ale	potom	sme	 sa	už	 len	
v	noci	prechádzali,	vozili	vláčikom	a	kupovali	suveníry.	
	

					Na	poslednej	dovolenke	sme	nešli	k	moru,	ale	do	Tatier.	Robili	
sme	 si	 výlety	 lanovkou	 a	zubačkou,	 ktorá	 trikrát	 zdochla.	 Keď	
sme	 sa	 boli	 člnkovať	 na	 Štrbskom	 plese,	 tak	 sa	 jeden	 chlapec	
začal	kývať	a	nakoniec	sa	prevrátili.																														(Braňo,	5.A)	
	

																								Básne	o	lete				
Leto	je	už	za	dverami,																												Slnko	ti	vráža	lúče	do	očí,	
slnko	svieti,	všetko	žiari.																					nestačí	sa	ti	len	otočiť.	
Škola	nám	už	skončila,																									Slnko	pečie	z	každej	strany,	
hurá,	zase	rodina!																																deti	smútia	za	vločkami.	
Dovolenka	pri	mori,																														Smutne	chodia	pod	oknami,	
budem	chytať	potvory.																								pýtajú	si	kvapku	limonády.	
																								(Laura,	6.A)																																																			(Kika,	6.A)	

	

                          E-školáčik	
	

Ҩ		správičky		Ҩ		príbehy		Ҩ		rozhovory	Ҩ		
reportáže	Ҩ	pozvánky	Ҩ	tajničky	Ҩ	hudba	

Ҩ	veľa	iného	a	zaujímavého	Ҩ	
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Horúce	novinky	
Deň	husieho	brka	
Vo	 štvrtok	15.	 júna	 sa	 naša	 škola	 zapojila	
do	 zaujímavej	 akcie,	 ktorej	 cieľom	 bolo	 podporiť	 	 a	 	zviditeľniť	
myšlienku	 slobody	 písania	 žiakov	
v	školách.	 Žiaci	 si	 vyskúšali,	 ako	 sa	 písalo	
kedysi,	 zoznámili	 sa	 so	 starými	 druhmi	
písma	aj	s	tými	najmodernejšími.			

	Okresná	súťaž		
																										Mladý	moderátor	

	
Dňa	16.	 júna	 sa	najlepší	moderátori	okresu	
stretli	v	RKC	Prievidza,	aby	si	zmerali	 svoje	
sily.	 Súťažilo	 sa	 v	dvoch	 kategóriách:	
1.kategória(4.-	6.	ročník	ZŠ)10	moderátorov	
a	 2.	 kategória	 (7.	 -	 9.	 ročník	 ZŠ)	 9	 mode-
rátorov.	 Tento	 rok	 bola	 súťaž	 špeciálna,	

pretože	 s	tým	 bol	 spojený	 aj	 memoriál	 Katky	 Súkenníkovej.	 Na	
súťaži	 sa	 zúčastnilo	 19	 najlepších	
moderátorov.	 Naša	 škola	 mala	 veľký	
úspech,	 pretože	 v	1.	 kategórii	 žiak									
6.	 ročníka	 Richard	 Miroslav	 Piterka	
vyhral	 1.	 miesto.	 Moje	 poďakovanie	
patrí	 aj	učiteľkám,	K.	Uhlárovej,	 kt.	ma	
výborne	pripravila	 	 a	 	Z.	 Krajčovičovej,	
kt.	ma	do	súťaže	prihlásila.		(Riško,	6.A)			
	
	
	
	

Konečné	poradie:  
1.kategória:			1.	R.	M.	Piterka		(SSŠ)					2.	kategória:	1.D.	Dolinajová	(ZŠ	V.	Belá)	
																										2.	B.	Líšková	(ZŠ	Energetikov)																2.	A.	Jánoš		(ZŠ	Mariánska)	
																										3.	E.	Valterová	(ZŠ	Dobšinského)											3.	M.	Kurinec	(ZŠ	V.	Belá)	

Maľované	čítanie	
Ako	by	ste	nazvali	tento	príbeh?	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

																																																								.																																																										
																																																																							

(zdroj:	internet)	



Slovak		traditional	food	
																								

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																														(Maťko,	6.A)	

						Správičky	

	

APRÍL	
20.	4.	–	výchovný	koncert	v	galérii		

21.	4.	–	Ekorok	v	CVČ	ku	Dňu	Zeme	

24.	4.	–	prednáška	o	Černobyle	

26.	4.	–	zápis	prvákov																																						MÁJ	
																																																										4.	5.	–	Noc	s	knihou	

																																																										9.	5.	a	11.	5.	–	prijímacie	skúšky	na	SŠ			

																																																								11.	5.	–	besiedka	v	MŠ	ku	Dňu	matiek	

																																																								15.	–	19.	5.	–	škola	v	prírode	v	Zázrivej											

																																																								31.	5.	–	Čítajme	si	2017	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

JÚN									1.	6.	–	Deň	detí	
		7.	6.	–	exkurzia	v	Trnave		

		8.	6.	–	Deň	otvorených	dverí	v	MÚ	

		9.	6.	–	Deň	polície	na	letisku		

15.	6.	–	Deň	husieho	brka	

22.	6.	–	Rozprávkový	zámok	

27.	6.	–	Prespávačka	v	škole	

Vydáva:	Súkromná	spojená	škola	
																		Ul.	Ľ.	Ondrejova	28,	Prievidza	
Redakčná	rada:	žiaci	6.	a	7.	ročníka	
Martin	Bugár,	Richard	M.	Piterka,	
Laura	Brádová,	Šimon	Petráš	a	ďalší								



	Vyspovedali	sme...	
	

1.	Aké	je	to	učiť	prvákov		
																																						a	čo	vás	baví	učiť?	
Učiť	prvákov	je	veľmi	náročné	a	zaujímavé	
zároveň.	 Pri	 nich	 vidím	 výsledky	 svojej	

práce	a	koľko	veľa	sme	spolu	za	celý	rok	dosiahli.	Všetko	ma	baví	
učiť,	ale	nie	čítanie.	Nikdy	neviem,	čo	čítajú.	Ha-ha-ha...		
	
	
	
	

2.	Poznali	ste	sa	s	nejakým	naším	učiteľom	predtým?	
Áno,	 s	pani	 učiteľkou	 Peťkou	Gašparovičovou.	 Bývali	 sme	 spolu	
na	priváte	v	Banskej	Bystrici	počas	štúdia	na	vysokej	škole.		
	

3.	Čím	ste	chceli	byť,	keď	ste	boli	malá?	

	

Chcela	som	byť	policajtkou	(uniformy	sa	mi	vždy	páčili	aj	páčia),	
doktorkou	a	učiteľkou	a	to	sa	mi	aj	splnilo.					
	

4.	Ktorý	film	je	pre	vás	„naj“?	
Nemám	 žiadny	 obľúbený,	 pozerám	 takmer	 všetko,	 iba	 sci-fi,	
vojnové	a	krváky	nie.		
										Už	ste	zistili,	koho	sme	vyspovedali?	
																		No	predsa	našu	skvelú	Janku	Guttmannovú!		

	
	
	
	

5.	Akú	knihu	ste	naposledy	čítali?  

Jazyk	a	porozumenie	z	aspektu	kognitívnej	lingvistiky,	lebo	práve	
študujem.		
	

6.	Ako	najradšej	oddychujete?	

	

Najradšej	v	posteli	(pozerám	telku)	alebo	v	prírode.	
	

7.	Boli	ste	niekedy	blondína?  

	

Pokúšala	som	sa	o	to,	ale	nedopadlo	to	dobre...		
	

8.	Čo	viac	obľubujete?	Zvieratá	alebo	rastliny?	
Keďže	kvety	poznám	asi	štyri,	ha-ha-ha,	srandujem,	radšej	mám	
zvieratá.	 Už	 odmala	 som	 mala	 veľa	 zvierat:	 rybičky,	 jašterice,	
korytnačky,	mačky	a	psa.																																				(Maťko	a	Laura,	6.A)		

											Naše	aktivity	

	

Žiaci	ZUŠ	ukázali	svoje	umenie	na	výchovnom	

koncerte	v	galérii	našej	

školy.		Koncertovali	

tiež	v	Lehote	pod	Vtáč-	

nikom,	či	v	Art	Pointe.	
	

	

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

Na	pracovnom	vyučovaní	sme	si			

				„ukuchtili“	výborné	piškótové																																																																																	

																							tortičky.	
	

	
	

Počas	aktivity	Noc	s	knihou	sme	

																																																															čítali,	tvorili	a	fantazírovali...	

________________________________________	

Prváci	a	druháci	strávili	spolu	so	

				svojimi	rodičmi	a	učiteľkami	

príjemné	dopoludnie	v	lesoparku,		

kde	si	zasúťažili	a	opekali.	Mňam!	

	

	

	



	Moje	typy	na	výlet	
Práter	

	
	

Zábavný	 park	 Práter	 sa	 nachádza	
v	hlavnom	meste	 Rakúska	 vo	 Viedni.	 	 Ak	
máte	 radi	 kolotoče	 a	atrakcie	 podobného	
typu,	tak	je	toto	miesto	určite	pre	vás.		Na	
začiatku	 parku	 je	 múzeum	 voskových	
figurín.	 	Areál	je	vonku	a	je	rozdelený	pre	
deti	 a		 taktiež	 aj	 pre	 adrenalínových	
šialencov.		

	

Laser	aréna	v	Žiline		

	
	

Je	 aréna,	 v	ktorej	 hráči	 strieľajú	
proti	 sebe	 laserovými	 zbraňami.		
Beháte	medzi	prekážky,	skrývate	sa	
a	komunikujete	 so	 svojím	 tímom,	
pričom	 sa	 snažíte	 zasiahnuť	 proti-
hráčov.	Zásahy	samozrejme	nebolia.	
Laser	 Game	 je	 obrovská	 zábava	
a	myslím	 si,	 že	 	 bude	 baviť	 aj	
dospelých.	
	

Botanická	záhrada	v	Bratislave		

	
	

Táto	 záhrada	 zahŕňa	 vyše	 5000	 druhov	 rastlín,	 najmä	
cudzokrajných.	 V	skleníkoch	 sa	 dajú	 vidieť	 rastliny,	 ako	 sú	
kaktusy	 a	sukulenty,	 palmy,	 paprade	 a	mnoho	 ďalších.	 Sú	 tu	 aj	

vonkajšie	 priestory,	 kde	 budete	
počuť	 spev	 vtákov	 a	zvuky	 prí-
rody.	 Je	 to	 veľmi	 dobré	 a	 pekné	
miesto	 pre	 deti,	 ktoré	 to	 zaujme	
hneď,	ako	do	záhrady	vstúpia.	Aj	
ja	 by	 som	 sa	 tam	 chcel	 ísť	
pozrieť	 toto	 leto.																						

(Maťko,	6.A)	
	

		Vráskavec	
obrovský	

»	 je	 to	 cicavec,	 dýcha	 vzduch																	
a	rodí	živé	mláďatá.	

»	 je	 sfarbený	 domodra,	 z	toho	 pochádza	 aj	 anglický	 názov	
Blue	Whale.	

»	 má	 mliečne	 žľazy,	 ktorými	 kŕmi	 svoje	 mláďatá.	 Mláďa	
dokáže	vypiť	až	230	litrov	mlieka,	ktoré	obsahuje	50%	tuku.		

»	 váži	 cca	 120	 ton,	 	 najväčšie	 kusy	 cez	 200	 ton	 a	 živí	 sa	
výlučne	krilom,	denne	pozrie	odhadom	na	40	miliónov	týchto	
drobných	kôrovcov.	

»	jedno	nabratie	potravy	vráskavca	(zmesi	krilu	a	vody)	môže	
mať	 hmotnosť	 až	 40	 ton.	 Toto	množstvo	 potom	precedí	 cez	
kosticovité	zuby,	ako	cez	mohutné	sito.		

»	denne	spotrebuje	3	až	5	ton	potravy.	Sezóna,	počas	ktorej	sa	
veľryby	 "pasú",	 trvá	 4	 až	 5	mesiacov.	 Získať	 také	množstvo	
potravy	nie	je	najjednoduchšie,	a	tak	musia	podstupovať	dlhé	
cesty.	 Zaujímavé	 je,	 že	 sa	 pri	 nich	 vždy	 drží	 na	 svojej	
materskej	pologuli	a	nikdy	neprekračujú	rovník.	

»	 má	 vynikajúci	 sluch	 a	 zvláštnu	 schopnosť,	 ktorá	 im	
umožňuje	využiť	kyslík	vo	vzduchu	dvakrát	až	 	 trikrát	 	účin-
nejšie,		než		je		tomu	u	suchozemských	cicavcov.		



»	plaví	 sa	na	dlhé	vzdialenosti	 sám	alebo	po																																															
dvojiciach,	 	maximálne	 	v	 troch.	 	Z	 ľudského	
pohľadu	 sú	 samotári,	 ale	 dorozumievajú	 sa,		
aj	 	 keď	 sú	 	 od	 seba	 	 vzdialení	 	 až	 desiatky	
kilometrov.																																													(Charlie,	
5.A)	

	Zo	sveta		literatúry	

štúrovec		Pavol		Dobšinský	
sa	narodil	v	r.	1828	v	Slavošovciach	v	rodine	evanjelického	farára	
a	zomrel	v	r.	1885	v	Drien-čanoch.	Vzdelanie	získal	na	gymnáziu	
v	Rožňave	 a	Miškovci.	Od	 roku	1840	 študoval	 	 na	 evanjelickom	
lýceu																	v	Levoči.	V	roku	1850	úspešne	doštudoval	a	zložil	
kňazskú	 skúšku.	 V	 rokoch	 1848	 až	 1849	 sa	 pridal	 k	 revolučnej	
armáde							a	po	čase	sa	stal	vojakom	cisárskeho	vojska.	V	rokoch	
1850	až	1852	pôsobil	v	Levoči	ako	asistent	evanjelického	farára																		
a	 entografa.	 Vďaka	 svojmu	 zamestnávateľovi	 sa	 začal	 venovať	

zbieraniu	 ľudových	 rozprávok.	 Od	 roku	
1852	pracoval	ako	pomocný	redaktor	časopisu	
Slovenské	 pohľady,	 po	 čase	 pôsobil	 ako	
kaplán,	 potom	 ako	 profesor	 slovenského	
jazyka	a	 literatúry	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 v	Banskej	
Štiavnici,	 a	 nakoniec	 sa	 usadil	 v	Drienčanoch,	
kde	 si	 vzal	 za	 manželku	 Paulínu	 Schmidtovú.	
Ženatý	 bol	 dvakrát,	 jeho	 druhou	 družkou	 sa	

stala	vdova	po	Jánovi	Čajakovi,	Adela	Medvecká	Čajaková,	sestra	
spisovateľky	Terézie	Vansovej.					
								

jazykovedec		Samo	Czambel	
sa	 narodil	 	 v	r.	 1856	 v	Slovenskej	 Ľupči	 a	zom-rel	 v	r.	 1909	
v	Budapešti.	 Študoval	 na	gymná-ziách	v	Banskej	 Štiavnici,		

Rimavskej	 Sobote		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 a	v	 	Kežmarku.	 V	 	r.	 1876	 	začal		
študovať		 prá-vo	na	 univerzite	 v	Budapešti,	 odkiaľ	 prešiel	 na	
filozofickú	 fakultu,	kde	 	študoval	 	slavistiku,	pokračoval	na	uni-
verzite	 vo	Viedni	a	 v	Prahe	 u	 profesora	Martina	 Hattalu.	 Potom	
pôsobil	 v	Budapešti	 ako	prekladateľ		 zákonov	do	slovenčiny,	 stal			
sa	 ministerským	tajomníkom	 a	 vedúcim	 prekladateľského												
strediska.	Pôsobil	aj	ako	redaktor	Slovenských	novín.	Pričinil	sa	
o		 ustálenie	 	 a	 	upevnenie	 	 slovenského	 pravopisu	 v	diele																			
Rukoväť	spisovnej	reči	slovenskej	z	r.	1902.       (Charlie,	5.A)	

											Čo	nás	zaujíma	
				Modrá	veľryba	(Blue	Whale)	
	

					Hra,	 ktorá	 má	 nabádať	 deti	 na	 samovraždu,	 je	 vraj	 čistý	
výmysel.	 Malo	 ísť	 len	 o	 pôvodne	 marketingový	 ťah,	 ktorý	
vymyslel	 Rus	 Filip	 Lis.	 Jeho	 úmysel	 vraj	 nebol,	 aby	 deti	 páchali	
samovraždy,	no	celé	sa	mu	to	vymklo	spod	kontroly.	Filipa	zatkli,	
no	Modrá	veľryba	straší	aj	naďalej.	A	policajti	riešia	stále	ďalšie	
samovraždy	mladých.	 Samovražedná	hra	a	 informácie	okolo	nej	
sa	začali	šíriť	ešte	v	máji	minulého	roka.	Veľa	detí	pokladá		túto	
hru	 za	 zábavnú	 hru,	 no	 neuvedomujú	 si,	 do	 akého	 rizika	
vchádzajú.	 Na	 Slovensku	 sa	 zatiaľ	 žiadny	 prípad	 nepotvrdil.																		
V	 dôsledku	 tejto	 hry	 zomrelo	 dodnes	 už	 okolo	 150	 ľudí.	
Súťažných	úloh	je	50.	A	poslednou	úlohou	je	smrť	(resp.	vyskočiť	
z	 budovy	 v	 najbližšom	 okolí.	 Modrá	 veľryba	 ešte	 síce	 stále	
existuje,	ale	pracujú	na	nej	už	len	obyčajní	blázni	a	pedofili.	Hra	je	
o	 sebapoškodzovaní.	 Myslím	 si,	 že	 mladí	 ju	 chcú	 vyskúšať	 aj	
preto,	 aby	 boli	 pred	 svojimi	 spolužiakmi	 veľkí	 frajeri.													
(Riško,	6.A	)	
	

				Stretnutie	s	pani	primátorkou	



					Vo	 štvrtok	 8.	 júna	 žiaci	 	 5.	 –	 7.	 ročníka	
navštívili	 Mestský	 úrad	 v	Prievidzi,	 kde	 sa	
stretli	 s	pani	 primátorkou,	 JUDr.	 K.	
Macháčko-vou.	 	 Pri	 príležitosti	 Dňa	
otvorených	 dverí	 mestského	 úradu	 sa	
zoznámili	s	fungo-	
vaním	samosprá-	
vy.	Uvideli	obrad-	
nú	miestnosť,	za-	
sadaciu	miestnosť	
aj	symboly	mesta.	
ZK	

										Zo	sveta	hudby			
						
Petr	Lexa	
sa	 narodil	 v	roku	 1991	 v	Českých	 Bude-joviciach.	 	 Je	 to	 spevák	
v	skupine		Slza,	ktorá	vznikla	v	roku	2014.	Pod	prezývkou		Hoggy	
pôsobí	tiež	ako	youtuber		a	hrá	tiež	v	tele-víznom	seriáli		Prístav,	
ku	 ktorému	 spoločne	 s	 Lukášom	 Bundilem,	 spoluhráčom	 z	
kapely,	vytvoril	znelku	„Katarze“.	Už	pri	štúdiu	základnej	školy	sa	
zajímal	 o	 divadelné	 herectvo.	 Práve	 vďaka	 lekciám	 herectva,	
ktoré	 navštevoval,	 získal	 i	 rolu	 na	 scéne	 divadla	 s	otáčavým	

hľadiskom	 v	 Českém	 Krumlově.	V	 roku	
2009	sa	začal	viac	venovať	hudbe	a	natočil	
vtedy	 aj	 svoju	 prvú	 cover	 pieseň,	 ktorú	
uverejnil	 na	YouTube.	 Bol	 jedným	 z	
finalistov	 súťaže	Hlas	 Česko	 Slovenska	 	a	
dvojnásobným	 účastníkom	 súťaže	Česko	
Slovenská	 Superstar.	 V	 roku	 2015	 sa	 stal	
víťazom	 mužskej	 kategórie	 Blogger	 roku.	
Na	 svojom	 YouTube	 kanále	 mal	 Hoggy	 v	

máji	2016	vyše	650	000	odberateľov.	Petr	
Lexa	 je	 dobrý	 spevák	 a	jeho	 pesničky	 sú	
veľmi	 chytľavé.	 Mojou	 naj	 pesničkou	 je	
Lhůta	záruční.											(Šimon,	6.A)		
		

				Po	rokoch	v	Prievidzi			
Dňa	 2.	 júna	 2017	 sa	 z	prievidzskej	
športovej	haly	ozývali	hity	Marie	Rottrovej,	
napr.	Lásko	voníš	deštěm,	Markétka,	Bílí	kůň...	Maruška	spievala	
nádherne,	 akoby	 ani	 nemala	 76	 rokov.	 Nakoniec	 som	 sa	
s	Maruškou	 stretol	 a	osobne	 nám	 odkázala:	 „Pozdravujem	 E-
školu!“																 (Riško	6.A) 	

Petrolejka	
(rozprávka)	

	
					Žil	raz	 jeden	chudobný	pastier,	ženu	nemal,	ani	deti.	Raz,	keď	
išiel	do		hory	dre-vo	rúbať,		stretol	ho	žobrák.		
	

A	 ten	 žobrák	 spustí:	 „Vidíš	 tam	 ty	 ten	 spráchnivený	 trám,	 v	
ktorom	je	zarazený	kľúč?“	
„Áno“,	odpovie	pastier.		
„Zober	ten	kľúč	a	odvaľ	ten	trám,	kop	a	uvidíš...“		
A	 žobrák	 zmizol.	 Pastier	 vytrhol	 	 kľúč	 a	kopal,	 	 až	 vykopal	
truhličku.	 A	 v	 nej	 bol	 kľúč	 a	 zdrap	 papiera,	 na	 ktorom	 bolo	
napísané:	 “Choď	 ešte	 hlbšie	 do	 lesa	 a	 keď	 uvidíš	 kameň,	 na	
ktorom	je	vytesaný	kríž,		odvaľ	ho.“	
	

					Pastier	šiel,	až	prišiel	k	tomu		kameňu	a	odvalil	ho.	A	tam	bola	
truhlička	 so	 strieborným	 a	 zlatým	 kľúčom	 a	 zdrap	 papiera,	 na	
ktorom	bolo	napísané:	„Choď	na	lesnú	čistinku	a	tam	uvidíš	dom,	
čo	je	v	ňom,	je	tvoje.“				
	



					Pastier	 išiel,	 išiel,	 	 až	 tam	 konečne	 došiel.	 A	tam	 stál	 krásny	
veľký	 	dom.	Ale	bol	opustený	a	trochu	schátraný.	Pastier	mal	tri	
kľúče,	 najprv	 otvoril	 dvere	 do	 záhrady.	 Potom	 strieborným	
kľúčom	dvere	 do	 domu	 a	 naprostred	 domu	bola	 veľká	 truhlica.	
Pastier	 ju	otvoril	 a	v	nej	 samé	zlatiaky.	Nedalo	 si	nevšimnúť,	 že	
na	stole	bola	položená	malá	petrolejka.	A	 	pri	nej	zdrap	papiera														
a	na	ňom:	„Keď	do	tejto	petrolejky	naleješ	petrolej,	 tak	ho	hneď	
vylej	a	vysype	sa	ti	desať	zlatiakov.“	
	

					A	keď	vedľa	petrolejky	uvidel	 stáť	 sud	petroleja,	 hneď	ho	do	
nej	 	 nalial	 a	 vysypalo	 sa	 mu	 desať	 zlatiek.	 Potom	 si	 už	 mohol	
opraviť	 dom,	 zohnal	 služobníctvo	 a	 žil	 šťastne	 až	 do	 smrti.																
(Charlie,	5.A)	

Chlapec	v	lese		(záver)	
				„Tak	 tu	si!“,	 zvolali	 stráže.	Chlapca	potiahli	 za	vlasy	a	doviedli	

k	Belanovi.	 „Utiekol	 si	 a	teraz	 za	 to	 budeš	 pykať,	 a	to	 tak,	 že	

zomrieš,“	 povedal	 Belan.	 Charlieho	 telo	 obviazali	 lanom,	 aby	

neutiekol,	a	potom	ho	pevne	držali.	Vydali	sa	naspäť	do	táboriska	

na	obrad,	kde	mali	zabiť	Charlieho.		

					Cesta	 im	 opäť	 trvala	 dlho,	 až	 napokon	 tam	 prišli.	 Všetci	 boli	

plní	 očakávania,	 stáli	 okolo	 ohňa	 a	pozorovali,	 čo	 sa	 bude	 diať.	

Stráže	ho	najskôr	odviazali,	a	potom	hodili	na	zem,	kde	už	stál	kat	

so	 sekerou.	 Charliemu	 sa	

začali	 kotúľať	 slzy	 po	 tvári,	

lebo	 si	 myslel,	 že	 nezomrie	

a	otcovu	úlohu	splní.	Zmierený	

so	 smrťou	 si	 pomaly	 začal	

ukladať	hlavu	na	peň,	ale	vtedy	ho	niečo	napadlo.	Spomenul	si	na	

krv,	 ktorú	 s	otcom	 už	 dávno	 naplnili	 z	mŕtvej	 líšky,	 ktorá	 by	 sa	

neskôr	mala	 zmeniť	 na	 čiernu	 farbu,	 keď	 ju	 vypustíš.	 Hlavu	 už	

mal	položenú	a	pomaly	 začal	 vyberať	 fľaštičku	 z	vrecka,	 kým	sa	

nedívali.	Potom	ju	otvoril	a	schoval	si	ju	do	ruky,	aby	ju	neuvideli.	

Kat	 už	 držal	 sekeru	 nad	 Charlieho	 hlavou	 a	chystal	 sa	 ju	

odseknúť.	 On	 si	 to	 však	 dobre	 načasoval	 a	tesne	 predtým,	 ako	

mal	 zomrieť,	 hodil	 fľaštičku	 na	 zem	 a	v	tej	 chvíli	 sa	 rozprášila	

čierna	farba	všade	po	okolí.	Rýchlo	sa	zdvihol	a	začal	utekať	preč.		

					Keď	už	bol	na	okraji	 táboriska,	obzrel	sa	dozadu,	ale	čiernota	

sa	stále	šírila.	Bežal	ako	o	život,	až	nakoniec	sa	dostal	na	čistinu,	

kde	 si	 trošku	 oddýchol,	 napil	 sa	 a	pozrel	 sa	 na	mapu,	 ako	 dlho	

bude	musieť	ešte	ísť.	Zistil,	že	k	hore	Ducha	sveta	mu	už	nechýba	

veľa,	a	tak	sa	teda	znovu	vydal	na	svoju	výpravu.	Utekal	niekoľko	

hodín,	 až	 sa	 unavil.	 Po	 dlhom	 behu	 si	musel	 dať	 prestávku,	 pri	

ktorej	kráčal,	aby	nestrácal	čas.		

					Unavený	 a	 	vyčerpaný	 sa	

dostal	 až	 k	hore	 Ducha	 sveta.	

Vošiel	 do	 tmavej	 jaskyne,	 ktorá	

bola	dlhá	a	tmavá.	Keď	prišiel	na	

koniec,	 uvidel	 tam	 ducha.														

V	 pokoji	 mu	 vyrozprával,	 čo	 sa	 stalo	 s	medveďom	 a	 že	 doňho	

vstúpil	démon.	Duch	sa	pobral	ku	svojej	guli,	kde	uvidel,	že	naozaj	

medveď	 sa	 chystá	na	ďalší	 útok.	Vtedy	 začal	 spájať	 všetky	 jeho	



sily	a	vyslovoval	zaklínadlá.	V	hore	za	ozýval	hluk	a	zem	sa	začala	

triasť.	 Nastal	 obrovský	 výbuch	 a	všade	 bol	 dym	 a	 para.	 Charlie	

otvoril	oči	a	len	uvidel	veľkého	medveďa	pred	sebou.	Pomaly	sa	

spamätával,	ale	nevládal	sa	postaviť.	Mal	pocit,	že	teraz	sa	stane	

niečo	zlé,	no	nevedel,	 čo	a	vtedy	nastal	 jeho	koniec.	Svoju	úlohu	

splnil	a	to	mu	stačilo.	Nikto	nevie,	čo	sa	potom	udialo	a	to	už	asi	

ani	nikto	nezistí.																																																																						(Maťko,	6.A)			


