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Z	truhlice	tradícií	
Fašiangové	veselie	v	múzeu		
	

Koncom	 februára	 sa	 mladší	 aj	 starší	 žiaci	 spolu	 so	 svojimi	
učiteľkami	 zúčastnili	 tvorivých	 dielničiek	 v	Hornonitrianskom	
múzeu	 v	Prievidzi.	 Zaujímavou	
formou,	 najprv	 náučnou	 pre-
zentáciou,	potom	súťažou	a	tvo-
rením	 karnevalových	masiek	 si	
pripomenuli	 toto	 najveselšie	
obdobie	v	roku.	

	
	

Naučili	 sme	 sa,	 že	 Fašiangy	
(toto	slovo	pochádza	z	nemčiny,	
slovanský	 pôvod	 je	 mjasopust,	 po	 česky	 masopust)	 sú	 sviatky														
a		obdobie	od	Troch	kráľov	(6.	1.	)	do	Popolcovej	stredy	a	po	
nich	nasleduje	40-dňový	pôst.			
	
	
	

Ľudia	sa	prezliekali	do	rôznych	masiek,	aby	si	vymenili	úlohy,	
životné	 role,	hlavne	muži	 a	ženy	navzájom,	 čo	 spôsobovalo	veľa	
veselosti	 a	 žartov.	 Najznámejšou	
maskou	 bola	 maska	 turoňa	
(vlastne	 tura,	 ktorý	 kedysi	 u	nás	
voľne	žil	a	posledný	bol	zastrelený	
niekedy	 v	 	17.	 storočí).	 Pre	 zaují-
mavosť	 od	 slova	 tur	 pochádza	 aj	
slovo	Turiec.	

V	tomto	
období	 ľudia	
veľa	 jedli	 a	pili,	 hodovali,	 aby	 prečkali	
zimu	do	 jari.	 Konali	 sa	 zabíjačky	 a	svadby	
a	na	 fašiangových	sprievodoch	po	dedinách	
nesmeli	 chýbať	 klobásky,	 slaninka,	 vajíčka,	
šišky	či	fánky,	koláče	a	pod.		
Naše	 deti	 sa	 tu	 správali	 slušne,	 zapájali	 sa,	
boli	 aktívne	 a	na	 záver	 vytvorili	 veľmi	
zaujímavé	masky																																													Z.K.	

	

Maľované	čítanie	
Ako	by	ste	nazvali	tento	príbeh?	
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(zdroj:	internet)	



Anglický	recept	
																								

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																															(Maťko,	6.A)	

Správičky	

	

JANUÁR	
18.1.	–	korčuľovanie	prvákov		

																																			a	druhákov	

24.	1.	–	korčuľovanie	na	telesnej	
	

	

	

FEBRUÁR	
2.	2.	–	karneval	v	ZŠ			

2.	2.	–	lyžovačka	vo	Valči	

14.	2.	–	Valentínska	pošta																				

24.	2.	–	divadielka	

24.2.	–	Fašiangy	v	múzeu	

	

MAREC	
9.	3.	–	školské	kolo	

												Hviezdoslvov	Kubín	

14.	3.	–	exkurzia	vo	hvezdárni	v	Žiari	nad	Hronom	

22.	3.	–	Deň	vody	–	projektové	vyučovanie	

22.	a	24.	3.	–	návšteva	knižníc	

27.	–	31.3.	–	Škola	v	prírode	v	Kráľovej	
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Vyspovedali	sme...	
	

1.	Mali	ste	radi	angličtinu	aj	na	základnej	škole?	
Angličtinu	som	mala	veľmi	rada	už	odmalička.		
	
	
	
	

2.	Čo	ste	vyštudovali	a	kde?	
Študovala	 som	prekladateľstvo	 a	tlmočníctvo,	 anglický	 a	sloven-
ský	jazyk	v	Banskej	Bystrici.		
	
	
	
	

3.	Aké	krajiny	ste	už	navštívili?	
Navštívila	 som	 Veľkú	 Britániu,	 Škótsko,	 Nemecko,	 mám	 tam	
sestru	 a	chodievam	 tam	 pravidelne.	 Do	 Chorvátska	 chodievame	
na	dovolenky	a	najbližšie	sa	chystám	do	New	Yorku.		
	
	
	

4.	Prečo	milujete	Slovensko?  

Lebo	si	myslím,	že	je	jedinečné,	hlavne	naša	kultúra	a	zvyky.	
	
	
	
	
	
	

Už	ste	zistili,	koho	sme	vyspovedali?	
	

				No	predsa	našu	mladučkú	angličtinárku	
																																																																	Petru	Gašparovičovú!		
5.	Čo	najradšej	robíte	vo	voľnom	čase?	

Najradšej	 chodievam	 do	 prírody	 so	
psom,	čítam	knihy,	pečiem	a	varím.	
	
	
	
	

6.	Čo	špeciálne	ste	naposledy	
upiekli?	
Na	 Vianoce	 som	 piekla	 Štedrák,	
recept	 som	 zdedila	 ešte	 od	 starej	
mamy.		
	
	
	

7.	Ako	ste	znášali	prvé	dni	so	
strojčekom?	
Veľmi	zle.	Tŕpli	mi	ústa,	ale	už	som	si	
zvykla.																																		(Maťko,	6.A)		

			Naše	aktivity	

	
	

			Táto	zima	bola	skvelá!	Najprv		

napadlo	veľa	snehu,	potom	zasa	

																		poriadne	mrzlo...	

	
	
						

																																																						´												Krásne	zimné	počasie	sme		

																																																																			využili		aj	my.		Stavali	sme		

																																																																			snehuliakov,		na		telesnej		

					výchove	sme	sa	sánkovali,	bobovali,	guľovali	aj	korčuľovali.																																																															

																																																																	

	

	
	

Na	tanečnom	krúžku	sa	tiež	

hýbeme		a		tancujeme,		aby		

sme		mali		dobrú		kondičku.	

Nacvičujeme	rôzne	choreo-	

grafie,		s	ktorými			budeme	

neskôr	vystupovať...							



								Moja	mama	
	Moja	 mamina	 sa	 volá	 Daniela	 a	má	 okolo	 50	 rokov,	 pretože	 mám																			
2	 dospelé	 sestry.	 Meria	 asi	 170	 cm.	 Má	 primeranú	 postavu.	 Má	

tmavohnedé	vlasy	po	plecia.	Najčastejšie	ich	nosí	rozpustené.	Jej	obočie	

je	hnedé	a	pod	ním	má	hnedé	oči.	Nemá	ani	úzky,	ani	široký	nos,	je	taký	

primeraný.	Jej	úzke	ústa	sú	ružovej	farby.		Moja	mamina	je	milá,	ale	má	

časté	 výbuchy.	Najradšej	 oddychuje,	 ale	 často	 varí	 a	upratuje.	Mám	 ju	

veľmi	rada,	pretože	mi	vždy	pomôže.																																															(Zoe,	6.A)	

__________________________________________________________________________________	

					Moja	mamička	sa	volá	Miriam	a	má	44	rokov.	Má	stredne	dlhé	vlasy	

s	melírom.	 Má	 modré	 oči	 a	pekné	 mihalnice.	 Pokožku	 má	 bledú.	 Je	

pekná	 a	veľmi	 sa	 nemaľuje.	 Veľa	 sa	 usmieva,	 rada	 sa	 zabáva.	 Občas	

reaguje	 prehnane.	 Vždy	 dozrie	 na	 to,	 aby	 sa	 všetci	 okolo	 mali	 dobre	

a	nič	im	nechýbalo.	Môžem	sa	jej	so	všetkým	zdôveriť.	Vie	ma	pochopiť.	

Moju	mamičku	by	som	za	nič	na	svete	nevymenil.	Som	rád,	že	ju	mám.																																						

(Riško,	6.A)	
	

	

	

	

	

					Moja	 mamina	 sa	 volá	 Silvia	 a	má	 42	 rokov.	 Jej	 postava	 je	 vysoká	

a	štíhla.	 Hlavu	 jej	 pokrývajú	 krátke	 blond	 vlasy.	 Obočie	má	 tenké	 a	je	

hnedej	farby.	Jej	oči	sú	veľké	a	zelené.	Má	široký	dlhý	nos.	Líca	sú	bledé	

a	pery	úzke	a	pod	nimi	sú	biele	zuby.	Bradu	má	nakonci	zaguľatenú.	Jej	

povaha	 je	 veľmi	 zaujímavá.	 Je	 veľmi	 starostlivá	 a	milá.	 Občas	 je	

výbušná	 a	niekedy	 negatívne	 reaguje.	 Veľa	 sa	 smeje	 a	hovorieva	

smiešne	 vtipy.	 Jej	 koníčkom	 je	 varenie.	 Rada	 si	 prečíta	 aj	 nejaký	

magazín.	Aj	keď	sa	na	ňu	občas	hnevám,	mám	ju	veľmi	rád	a	nechcel	by	

som	ju	stratiť.																																																																																						(Maťko,	6.A)																	

											Deň	Zeme	
	
					Deň	 Zeme		 je	 sviatok	 ovplyvnený	
pôvodnými	 dňami	 Zeme,	 ktoré	 sa	 konali	
pri	 oslavách	 jarnej	rovnodennosti	 21.	 marca	 a	 ľudia	 oslavovali	
príchod	jari.	 	 V	 súčasnosti	 ide	 o	 ekologicky	motivovaný	 sviatok	
upozorňujúci	 ľudí	 na	 dopady	 ničenia	životného	 prostredia.	
Vyhlásený	 bol	 v	roku	 1969	 a	prvýkrát	 bol	 oslávený	 v	San	
Franciscu.		
					Každoročne	 si	22.	apríla	 pripomíname	Deň	Zeme.	Preto	 sme	
sa	 aj	 my	 zúčastnili	 	 vyhodnotenia	 aktivity	 EKOROK	 S	NESTLÉ	
SLOVENSKO	v	Centre	voľného	času		Spektrum	v	Prievidzi.		

	

Do	 tohto	 projektu	 sa	 tento	 rok	 zapojilo							
7	 základných	 škôl	 a	2	 materské	 školy.	
Cieľom	 projektu	 je	 zvýšiť	 záujem	 detí	
a	verejnosti	 o	 	ochranu	 životného	 pros-
tredia,	 ochranu	 prírody,	 zapojiť	 čo	

najviac	detí	do	enviromentálnych	aktivít.		
	
	

					Tento	rok	mal	projekt	názov	„Život	pod	lupou“.	
Vo	svojich		stánkoch	žiaci	vystavili	a	prezentovali	
svoje	najkrajšie	a	najtvorivejšie	projekty.		
	

					V	časti	„Zelený	nápad“	realizovali	2	vybrané	ZŠ	
a	 1	 MŠ	 na	 základe	 svojho	 projektu	 plán	 revitalizácie	 a	 obnovy	

časti	 okolia	 alebo	 priestorov	 zák-
ladnej	 a	 materskej	 školy.	 V	 tomto	
školskom	roku	boli	vybrané	projekty		
ZŠ	 Ul.	 Rastislavova,	 ZŠ	 Ul.	 Ener-
getikov	 a	MŠ	 Náb.	 sv.	 Cyrila,	 ktoré	
získajú	 na	 ich	 realizáciu	 finančnú	
podporu	 od	 Nestlé	 Slovensko	 vo	
výške	1	400	eur.																															Z.K.	



	Zo	sveta																																	
								literatúry	

Povesti	o	baníkoch	
V	jeden	krásny	deň	z	bane	v	Han-
dlovej	 vyšiel	 mladý	 muž	 menom	

Imrich.	Imrich	sa	ničoho	nebál	a	bol	silný.		

					Raz,	 keď	 sa	 po	 robote	 išiel	 vypiť	 do	 blízkej	 krčmy,	 zrazu	 ho	
oslovil	 jeden	chlap	v	čiernom:	„Za	ten	krompáč,	čo	máš	v	ruke	ti	
dám	mapu	pokladu.“	Imrich	dlho	rozmýšľal,	ale	napokon	to	vzdal.	
Keď	prišiel	domov,	otvoril	mapu	a	uvidel	veľa	čarbaníc.	Celú	noc	
sa	 im	 snažil	 porozumieť,	 ale	 nešlo	 to.	 Preto	 ráno	 zabehol	 za	
svojím	starým	otcom	a	otec	hovorí:	„Je	to	po	rusky.	Je	tu	napísa-
né:	na	najkrajšom	mieste	nájdeš	odmenu.“	Imrich	rozmýšľal,	kde	
by	 to	 mohlo	 byť.	 Potom	 ho	 napadlo,	 že	 keď	 bol	 ešte	 malý,	
chodieval	do	 lesa	na	 také	nádherné	miesto	aj	s	mamou.	Neváhal	
a	hneď	sa	tam	vydal.	

					Ako	 tak	 išiel,	 zistil,	 že	 asi	 v	polovici	 cesty	 sa	 stratil.	 Blúdil	 po	
lese,	až	stretol	trpaslíka	s	červenou	čiapkou.	Trpaslík	mu	hovorí:	
„Ahoj,	Imriško,	 ja	som	kráľ	lesa	a	čo	tu	hľadáš?“	Imriško	odvetil:	
„Hľadám	 najkrajšie	 miesto	 v	tomto	 lese.“	 „S	 tým	 ti	 veru	 viem	
pomôcť,	poď	za	mnou“,	tešil	sa	trpaslík.	Trpaslík	ho	priviedol	na	
také	nádherné	miesto,	 ktoré	 ešte	nikdy	nevidel.	 Zrazu	 si	 všimol	
veľmi	veľký	strom	a	pod	ním	bola	truhlica	plná	zlata.	Hneď	ku	nej	
pribehol	a	chytal	zlaté	dukáty,	začal	kričať	a	radovať	sa.		

					Keď	 tú	 truhlicu	 zlata	 priniesol	 do	 dediny,	 porozdával	 z	nej	
každému	zopár	mincí.	Všetci	ho	za	to	mali	radi	a	žili	šťastne	až	do	
smrti.																																																																																											(Tomáš,	7.A)	

										Čo	nás	zaujíma	
													Hviezdica	morská	

	

VEĽKOSŤ:	priemer	tela	25	až	28	cm	

POTRAVA:	mušle,	slimáky,	kraby	

NEPRIATELIA:	čajky,		raky		

ZVLÁŠTNE	ZNAMENIA:	má	telo	s	piatimi	ramenami,	na	hornej	

strane	má	malé	ostne,	na	spodnej	strane	prísavky	

TYPICKÉ	SPRÁVANIE:	putovanie	naprieč	morom		

DĹŽKA	ŽIVOTA:	asi	10	rokov		
	

					Hviezdica	morská	 urazí	 za	 deň	 sotva	 10	metrov.	 Na	 spodnej	
strane	 ramena	 má	 stovky	 trubicovitých	 panôžok.	 Hviezdica	
niekedy	 narazí	 na	 slávku.	 Ako	 sa	 však	 dostane	 k	 jej	 chutnému	
mäsku?		
					Lastúry	 mušle	 sú	 pevne	 uzavreté.	 Hviezdica	 si	 však	 vie	
pomôcť.	Ovije	ramená	okolo	jej	 lastúry.	Mušla	k	sebe	tiahne	obe	
lastúry.	 Ale	 hviezdica	 je	 silnejšia.	 V	 lastúre	 sa	 otvorí	 drobná	
škára.	A	na	tento	okamih	hviezdica	čakala.	Bleskovo	vystrčí	svoj		

žalúdok	 cez	 ústa	 von																		
a	 strčí	 ho	 dnu	 cez	 túto	
štrbinku.	 Potom	 vyvrhne	
do	 mušle	 tráviace	 šťavy.	
Tie	potom	rozpustia	mäso																			
v	 schránke.	 Hviezdica	 ju	
potom	jednoducho	vysaje.	
Zostane	 iba	 prázdna	 las-
túra.																(Charlie,	5.A)	



Zo	sveta	hudby									
Aubrey		Drake		Graham		
(*	 24.	 október	 1986,	 Kanada),	 známy	
pod	 umeleckým	 menom	 Drake,	 je	
kanadský	 rapper,	 spevák,	 skladateľ,	
hudobný	 producent	 a	herec.	 V	 USA	 sa	
stal	 slávnym	 až	 so	 svojou	 hudobné	
kariérou	a	to	vďaka	Lil	Wayneovi.	
	
	

V	roku	2010	vydal	svoj	platinový	debut	
Thank	Me	Later,	ktorý	dosiahol	na	prvé	
miesto	 v	 amerických,	 kanadských	 a	
britských	 hitparádach.	 Album	 sa	 predalo	 cez	 1,4	milióna	 kusov	
len	 v	USA.	 Jeho	najúspešnejšia	R&B	pieseň	 je	 „Find	Your	 Love“,	
najlepšou rapovou	piesňou	neskôr	„Best	I	Ever	Had“.																																							
																																																																																																								(Laura,	6.A)	
Kali	
Koloman	Magyary	(*	29.	december	1982),	známy	pod	umeleckým	
menom	Kali,	 je	 slovenský	 raper	 pochádzajúci	 z	 Petržalky,	 ktorý	
na	hip-hopovej	scéne	pôsobí	od	roku	2008.	

Svoju	 prvú	 vec	 vydal	 vo	 februári	 2008,	
produkciu	mu	 obstaral	 známy	DJ	 z	H16	
Abe	 a	 už	 vtedy	 sa	 začalo	 hovoriť																							
o	ďalšom	raperovi	z	Petržalky.	Kali	sa	do	
povedomia	dostal	hlavne	skladbou	„Som	
hrdý“	 s	produkcoiu	od	Smarta,	na	ktorú	
bol	natočený	videoklip.	V	tracku	používal	
Double-time.	 V	 klipe	 sa	 objavil	 raper	
Gamba	 a	 DJ	 Grimaso.	 A	 19.	 1.	 2017	mu	
zomrela	mamina.			Mám	ho	rád	a	bol	som	
aj	na	jeho	koncerte.																		(Šimon,	6.A)	

						„Ďalší	 deň	 v	bani,	 už	 ma	 to	 tu	 vôbec	 nebaví,	 Stále	 to	 isté	
dokola.	 Všade	 samý	 kameň	 a	hlina.	 Ani	 výplata	 nie	 je	 dvakrát	
najlepšia.	Už	sa	ani	nesnažím	tak,	ako	keď	som	sem	prišiel.“	

						Mal	som	ísť	skontrolovať	jednu	chodbu,	ale	nejako	sa	mi	tam	
nechcelo,	 lebo	ten	tunel	bol	sám	o	sebe	nepríjemný.	Nefungovali	
tam	 svetlá,	 ťažšie	 sa	 tam	 dýchalo	 a	bola	 tam	 strašná	 zima.	
Najhoršie	na	tom	bolo,	že	ten	tunel	mal	niekoľko	kilometrov	a	bol	
nestabilný.	Už	mnohým	sa	stalo,	že	vošli,	a	nikdy	nevyšli.	Vraj	tam	
niečo	je,	niečo	veľmi	zlé.	Niektorí	vravia,	že	je	to	diabol,	iní	zase,	
že	ten	tunel	je	prekliaty.	Ale	aj	tak	každého	zaujíma,	čo	je	na	jeho	
konci.	Vraví	sa,	že	to	niektorí	aj	zistili	a	teraz	si	žijú	spokojne	na	
druhej	strane...	

					Je	 to	 klamstvo.	 Som	 Eduard	 Kalen	 a	pred	 piatimi	 rokmi	 mi	
povedali,	 že	 mám	 ísť	 ten	 tunel	 skontrolovať	 a	už	 päť	 rokov	 tu	
sedím	v	chlade,	už	päť	rokov	som	mŕtvy.																												(Aďo,	7.A)	

___________________________________________________________________________	

					Jedného	dňa	ťažili	baníci	uhlie	niekde	pri	Smolníku.	Keď	si	dali	
prestávku,	tak	im	hlavný	ťažiar	takto	povedal:	„Chlapi,	ohrada	od	
lesa	sa	zlomila	a	to	je	nebezpečné,	lebo	môžu	pribehnúť	vlci.“		

					Jeden	z	baníkov	bez	rozmyslu	neváhal,	rozbehol	sa	ku	vchodu	
z	bane,	 lebo	si	spomenul,	že	 ju	zabudol	zavrieť.	Samozrejme,	pri	
bani	 už	 zúrivo	 vrčalo	 päť	 hladných	 vlkov.	 Baníkovi	 v	hlave	
preblyslo,	že	ich	môžu	všetkých	zničiť.	Potom	dobehli	ďalší	baníci	
a	s	hrozením	povedali:	“Máme	dve	možnosti,	buď	ich	odplašíme,	
alebo	zabijeme.	Skúsime	to	najprv	po	dobrom,	a	potom	po	zlom.“	

					Dvaja	 najodvážnejší	 sa	 pomaly	 presunuli	 pred	 vchod	 bane	
a	začali	 ich	 odháňať,	 čakanmi	 a	 kladivami	 búchali	 a	trieskali,	 až	
kým	 sa	 vlci	 nesplašili	 a	ušli	 z	bane.	 Zrazu	 bolo	 po	 všetkom,	 ale	
odvtedy	si	už	dávajú	veľký	pozor.																																							(Katka,	7.A)		



Chlapec	v	lese		(2.	časť)	
					Prešli	 niekoľko	míľ	 a	obidvaja	 boli	 vyčerpaní,	 tak	 sa	 rozhodli	

uloviť	 nejakú	 zver.	 Boli	 v	 časti	 Havranieho	 klanu	 a	 práve	 tam	

behal	 jeleň,	 ktorý	 vyzeral,	 že	 bude	 dosť	 mäsitý,	 tak	 zobral	 luk																

a	 strelil	 doňho	 ostrý	 šíp.	 Z	 jeleňa	 vystrekla	 purpurovo	 červená	

krv.	Charlie	ho	začal	obrezávať,	lenže	započul	výkriky,	ako	kričali	

muži,	že	to	je	ten,	čo	zabil	zviera	v	ich	časti	lesa.	Keď	sa	obzrel	za	

seba,	už	za	ním	stáli.	Chytili	chlapca	za	krk,	ruky	mu	dali	do	železa	

a	zajali	ho.	Povedali	mu,	že	ho	 idú	odvliecť	do	táboriska,	kde	sú	

všetci	členovia	Havranieho	klanu.		

					Museli	prejsť	celý	les	a	ešte	zaň,	takže	to	bola	dlhá	cesta.	Prešli	

cez	táboriská	Rybieho	a	Vlčieho	klanu	a	aj	cez	obydlia	kanibalov.	

Nakoniec	 tam	 došli.	 Všetci	 sa	 na	 Charlieho	 pozerali,	 hlave	

dievčatá.	 Toraka	 zobrali	 a	 dali	 ho	 do	 vreca	 nad	 zúrivých	 psov.	

Charlieho	zobrali,	zviazali	mu	nohy	a	dali	ho	do	voza	za	dom,	kde	

sa	 stretávali	 vždy	 keď	 chcela	 niečo	 šamanka	 povedať	 ľuďom															

z	klanu.	Kráľ	sa	volal	Ramas.	Mal	jedného	syna	a	dcéru.	Jeho	syn	

bol	starší	od	dcéry.	Volali	sa	Belan	a	Eleanor.	Ramas	rozhodol,	že	

chlapca	dajú	zabiť.	Charlie	samozrejme	protestoval,	tak	šamanka	

rozhodla,	 že	 nech	 chlapec	 ukáže,	 že	 patrí	 medzi	 vyvolených.	

Vyvolení	 majú	 schopnosti	 také,	 ako	 normálni	 ľudia	 z	 klanov	

nemajú.	 Charlie	 nevedel,	 že	 patrí	 medzi	 takýchto	 významných	

ľudí.	Šamanka	však	tvrdila,	že	je	výnimočný.		

					Začal	sa	boj.	Bojovali	Charlie	a	starší	brat	Belan.	Malý	chlapec	

nebol	silný,	ale	vedel,	ako	sa	má	vyhnúť	úderom	a	vedel	používať	

živly	prírody.	Na	začiatku	ho	Belan	porezal	nožom,	ale	potom	sa	

spamätal	 a	 začal	 poriadne	 bojovať.	 Bojovali	 pri	 ohnisku,	 tak	

Charlie	 využil	 vietor	 a	 do	 Belana	 išli	 ohnivé	 iskry	 a	 dym.	 Nič	

nevidel	a	štípali	ho	oči,	takže	bol	viacej	zraniteľný.	Charlie	sa	ho	

chystal	 skoliť,	 no	 vtedy	 sa	 potkol	 a	 spadol.	 Belan	 začal	 už	

normálne	vidieť,	a	keď	zbadal	Charlieho	na	zemi,	tak	doňho	začal	

šťuchať	nohou,	až	napokon	sa	zošmykol	do	vody.	Voda	ho	začala	

unášať	preč	z	Havranieho	klanu	a	Charlie	

sa	 popri	 tom	 topil.	 Veľký	 vládca	 Ramas	

hovoril	svojmu	synovi,	čo	 to	urobil	a	ako	

teraz	 zistia,	 že	 či	 ten	 chlapec	 má	 nejaké	

schopnosti.	Rozbehli	sa	za	ním	na	koňoch	a	uháňali	za	ním	pozdĺž	

rieky.	 Charliemu	 sa	 konečne	 podarilo	 v	 rieke	 zachytiť	 sa	 klady																																	

a	 nadýchnuť	 sa.	 O	 pár	 minút	 ho	 rieka	 vyplavila	 na	 čistinku.	

Rýchlo	sa	spamätal	a	utekal	sa	skryť.	Rozhodol	sa	strčiť	do	stredu	

kríku.	 O	 chvíľu	 prišiel	 vládca	 so	 synom	 a	 strážami.	 Kone	

podupávali	po	zemi,	takže	Charlie	vedel,	či	už	odišli	alebo	sú	stále	

tam.	 Počul,	 ako	 sa	 rozprávajú	 medzi	 sebou,	 nech	 ho	 začnú	

stopovať	 psy.	 O	 malú	 chvíĺu	 zacítil	 psie	 sliny	 na	 svojej	 tvári																								

a	hneď	potom	začal	pes	poriadne	štekať.	Stráže	pristúpili,	odkryli	

ker	a	vtom	uvideli	Chalieho,	ako	sedí	a	ukrýva	sa…		pokračovanie	

nabudúce...																																																																																(Maťko,	6.A)			


