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BÁJKA A DETI 
 

Niekoľko storočí prežívala bájka vo svete. Keďže mala 

mnoho veršovaných aj neveršovaných podôb, bola na svoju 

formu nesmierne hrdá. Namyslene špúlila svoje alegorické 

ústa, ktorými vyslovovala tie najrozmanitejšie ponaučenia. Na 

svojich autorov tiež nedala dopustiť. Jej legendárny otec - 

otrok Ezop - v pomyselnom bájkarskom nebi glorifikoval len 

skutočných majstrov, ako napríklad Jeana de la Fontaina, 

Ivana Andrejeviča Krylova či Jonáša Záhorského. 

Nevedno ako, dostala sa bájka v 21. storočí i do detských 

čítaniek literatúry. Pyšne trónila na viacerých stranách 

„deťmi obľúbenej" učebnice, myslela si, že je najdokonalejšia 

a už neupraviteľná. 

Breznianske deti Základnej školy Pionierska 2 však 

postrehli jej slabé povahové vlastnosti a chytili milú bájku za 

pačesy. Poriadne sa s ňou popasovali a keď z nej vytĺkli všetku 

namyslenosť, pekne ju farbičkami vyzdobili. 

No posúďte sami, nie je predtým tak hrdá bájka v detskom 

podaní pokornejšia a úprimnejšia? 

 

 

p.uč. Kristína Gondová 
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VRABEC A DÁŽĎOVKA 
 
Raz ráno sa vrabec pokúšal nájsť si nejaké červíky. Hľadal, 
hľadal, no nič nenachádzal. 
Zrazu zbadal pri ďateline dážďovku. Rozbehol sa k nej a už 
ju aj chcel zjesť. Ale dážďovka k nemu prehovorila: 
„Nezjedz ma, prosím! Ak ma necháš na pokoji, ukážem ti 
oveľa väčšieho červíka. " Vrabec bol taký pažravý, že ju 
poslúchol. Dážďovka ho priviedla k nejakej diere a povedala: 
Zakrič na toho červíka, nech vyjde von a potom ho hneď 
môžeš zožrať. " Červík vyšiel von, no bola to vretenica. Kým 
si vrabec uvedomil, že dážďovka ho nachytala, bol už v 
žalúdku vretenice. 
Dážďovka sa veľmi tešila, že ju vrabec nezjedol, ale jej 
radosť netrvala dlho. Keď sa poberala domov, objavila sa 
pred ňou veľká sýkorka. Dážďovka ani nestihla nič povedať a 
bola v žalúdku sýkorky. 
 
 

Zuzana Tomková, 8.A 
 

 
 



PRIATELIA 
 
Malá záhradka ohradená spráchniveným drevom,  
ktoré držal už len vinič vyrastený každým smerom. 
V záhradke obohnanej viničom rástli tulipány, fialka i 
pŕhľava, ktorí nevedeli o ničom.  
Jedného z nich do rána odtrhnú  
na okrasu pre vázu hlinenú. 
V ten večer pýta sa tulipán fialky nechápavo,  
asi po stýkrát dotieravo: 
 
„Prečo si takých priateľov vyberáš, 
z ktorých vôbec nič nemáš? 
My sme pekní a múdri, 
poď k nám a nebuď v kŕdli 
pŕhľavy. 
My spolu držíme 
a v zlom Čase jeden pri druhom 
stojíme !" 
 
Fialka trpezlivo odpovedala, 
aby si svoju kamarátku zastala: 
„Vy ste ešte neprišli na to, 
že vonkajšia krása nie je zlato? 
Len priateľ verný, 
ktorý neutečie z boja, 
je zlata hodný." 
Tulipány iba rukou mávli 
a nad jej slovami sa smiali. 
 
 



 
Nič nevzišlo z fialkiných snáh. 
Účinok bol, akoby 
na stenu hádzala hrach. 
No zrazu prišla tá osudná chvíľa, 
ako to v bájnych bájkach býva. 
Jedna z kvetín prišla pod nôž katovi, 
vtedy sa aj tulipány smiať prestali. 
Chystal sa fialku odtrhnúť Človek rozmarný, 
no do cesty mu vstúpila pŕhľava - vojak udatný. 
Jednoduchšia cesta preňho bola, 
mať tulipán jeden doma. 
Keď načiahla sa ku nim jeho ruka, 
tulipány zradne sa uhýbali, 
aby do vázy ich nevybrali. 
 
Za oknom , hľa, púšťa život pomaly,  
tulipán, čo smial sa nad fialkinými radami.  
Načo ti je teraz tvoja krása,  
keď tma ti oči zatiera?  
Nie nadarmo povráva sa,  
že v núdzi poznáš priateľa. 
 
 

Matúš Komenský, 9. A 



SLNEČNICA A SLNKO 
 

Krásna slnečnica sa raz rozhodla všetkých presvedčiť,  
že je najkrajšia na svete. 

Vybrala sa na cestu okolo Zeme. Každému koho stretla 
 tvrdila, že je oveľa krajšia ako Slnko. 
Keď prišla noc, slnečnica si ľahla a zaspala. Ráno celá zhrozená 
zistila, že nemá na sebe ani jediné zrnko.   

Teraz už nemohla byť krajšia ako slnko. Keď z nej zrnká 
opadali, nevyzerala ako krásavica, skôr pripomínala strašidlo. 
Za trest, že bola slnečnica taká pyšná, musí sa každý deň otáčať 
za slnkom. 
 

 



O MÚDROM SOMÁROVI 
 

Pútnik si najal somára, aby ho odniesol do susedného mesta. 
S majiteľom sa dohodli na dobrej cene. „Má to iba jednu 
nevýhodu," vysvetľoval majiteľ, „ak somára občas nepodarím 
palicou, pôjde veľmi pomaly. Ty si naň vysadni a ja pôjdem za ním 
s palicou až do mesta." 

Bol mimoriadne horúci deň, no cesta ubiehala rýchlo. Na 
poludnie, keď slnko najviac pieklo, zastali, že si oddýchnu. 
„Sadnem si do somárovho tieňa, " povedal pútnik zliezajúc zo 
somára. „Kdeže, " odvrkol mu somárov pán, „tam budem 
oddychovať ja. Iný tieň tu široko - ďaleko nie je. " Pútnik sa 
nedal: „Ja som si najal somára, tak v tieni budem sedieť ja ľ „ To 
teda nie! Najal si si somára a nie jeho tieň, ten patrí mne!" 
skríkol majiteľ. 

Majiteľ somára sa tak rozčúlil, že pútnika sotil a ten mu to 
vrátil. Potom majiteľ pútnika udrel, čo mu pútnik tiež vrátil, v 
okamihu stáli proti sebe ako dva kohúty a zúrivo sa do seba 
pustili. 

Somára prestalo baviť pozerať sa, ako sa dvaja ľudia bijú o 
jeho tieň a rozbehol sa z vŕšku. Čoskoro zmizol z dohľadu a svoj 
tieň si zobral so sebou. 

Maroš Dubíny, 9.A 

O múdrom somárovi, Nikola Kamenská, 8.A 



PAŽRAVÉ VLKY 
 

Na velikánskej lúke sa páslo stádo oviec. Okolo nej sa 
vynímal hustý les. Pasúce sa ovečky svojimi zvoncami prilákali 
tri pažravé vlky. 

Nič netušiaci pastier sladko spal pod košatým stromom. 
Hladné vlky rýchlo zistili, že korisť je na dosah. Prikradli sa 
k stádu a odniesli si dvanásť tučných oviec.  Vo svojej skrýši 
ich zúrivo roztrhali a zožrali. 

Keď sa rozospatý bača poobzeral okolo seba, hneď 
zistil, že je zle. Po stopách opadanej ovčej vlny ľahko našiel 
dravcov, ako prežraté chrápu vo svojej skrýši. Utekal do 
koliby po flintu a z malej diaľky namieril na vlky.  Tie 
preľaknuté chceli rýchlo zutekať, no bruchá mali také plné, 
že sa nevládali ani pohnúť. 

Začali zavýjať, no bača s nimi nemal žiadne zľutovanie. 
V posledných chvíľach svojho života si uvedomili, aké boli 
hlúpe a nenásytné. 

Zuzana Kvietková, 6.D 
 
 



ZAJAC A DIVIAK 
 

Žilo raz v lese jedno veľké spoločenstvo zvierat. Boli to 
rôzne zvieratká, ale všetky sa mali radi a harmonicky spolu 
nažívali až do jedného dňa, kedy prišla veľká povodeň. 

Zvieratá sa začali plašiť a behať po lese sem a tam. Iba 
medveď nestratil duchaprítomnosť a všetkým rozkázal, nech 
vylezú na vysoké bralo a prečkajú, kým povodeň prejde. Tak tam 
čakali celé dni. Zvieratá už začínali byť hladné. Medveď navrhol, 
aby si zahrali fľašu. Na koho fľaša ukáže, ten bude zožratý. 

Medveď roztočil fľašu a tá ukázala na zajaca. Zajac sa celý 
začal triasť. Diviak bol však zajacov dobrý priateľ, preto 
povedal: „Ak chcete zjesť zajaca, musíte najskôr zjesť mňa. " A 
tak sa točilo ešte raz. Fľaša však znovu ukázala na zajaca. Ale 
diviak hrozitánsky zakvičal a všetkým bolo jasné, že zajac sa 
jesť nebude. Roztočili teda fľašu tretíkrát. Fľaša ukázala na 
diviaka.  Ten celý rozochvený čakal, že sa ho niekto zastane.  
Vtom vystúpil zajac a zvolal: „ Tak čo, svinka, dokvíkala si?" 

Tak zvieratá utíšili hlad na diviakovi. O niekoľko dní povodeň 
prešla a vrátili sa do lesa. Ale bez diviaka. 

 
Miroslav Zigo, 9.B 

 



PÁV A VRANA 
 

Po dvore sa prechádzal krásny páv. Bol na svoj výzor veľmi 
hrdý. Obzeral sa z jednej strany na druhú. Na každé zvieratko, 
ktoré okolo neho prešlo, pozeral povýšeneckým pohľadom a už 
dávno sa so žiadnym nerozprával. Každé rám si pravidelne 
prečesával pestrofarebné perie zlatým, ligotavým hrebeňom. 

Okoloidúca vrana sa mu prihovorila: „Dobrý deň, páv. Môžem 
si pri tebe na dvore oddýchnuť? " Páv jej na to odvrkol: „Nie, 
nemôžeš. Ešte mi svojím čiernym perím zašpiníš moje. " Urazená 
vrana mu od zlosti uchytilo jeho najvzácnejší hrebeň a odletela. 

Páva zamrzelo, čo povedal a uvedomil si, že práve stratil 
poslednú priateľku. 
 

Denisa Kvačkajová, 7.C 
 



NESMRTEĽNÁ 
 
 
 
 
 
 
 

Spýtala sa raz rozumná zápalka bojazlivej sviečky: 
„Môžem ťa zapáliť?" Sviečka so strachom, no dôrazne 
odpovedala:  „NIE !!!“ 
Zápalku to nijako neodradilo a pýtala sa opäť: „Ale prečo 
nie?" „Bojím sa. Určite to bude bolieť. A nakoniec celá 
zhorím a zahyniem, " bedákala sviečka. „Neboj sa, pozri sa 
na mňa, ja horím len pár sekúnd a potom tiež hyniem. Ale 
prinesiem ľuďom svetlo a to je pre mňa viac ako môj život... " 
presviedčala zápalka sviečku. „No tak, môžem ťa zapáliť?" 
Sviečka chvíľu premýšľala, no stále bola nerozhodná : „No, ja 
neviem, stále sa bojím, ja chcem žiť. " Zápalka sa 
nevzdávala: „Ak sa nedáš zapáliť, zostarneš a budeš 
nešťastná, lebo si nič dobré neurobila.  Veď vieš, ako hovorí 
Biblia: Kto si bude chcieť zachrániť život, stratí ho a kto ho 
stratí pre niečo dobré, zachráni si ho. Keď sa dáš zapáliť, 
prinesieš radosť do celého sveta. Svetlo prináša radosť. A 
tak sa ťa poslednýkrát pýtam. Môžem ťa zapáliť?" Sviečka 
už nerozmýšľala a povedala: „Áno !" 

Akonáhle začala sviečka horieť, celá prenikla láskou a 
pochopila, čo je to obeta. Len vďaka nej ostala nesmrteľná. 

Matúš Bursa, 9.A 



NENÁSYTNÝ VRABEC 
 

Bol krásny slnečný deň a vrabec Erík zistil, že je 
ukrutne hladný. Začal premýšľať o tom, že musí prísť na 
jednoduchší spôsob získavania potravy, pretože vyberať 
húsenice a dážďovky zo zeme sa mu nechcelo a bolo to príliš 
pomalé. 

Ako tak letel ponad domy, 
zbadal holubník plný zrna. 
Holuby veselo poletovali po 
oblohe a tak sa Erík rozhodol 
trochu zrna si „požičať". Po 
chvíli mu napadlo, že toľko zrna 
by mu vystačilo na niekoľko 
rokov a zaumienil si, že nie 
trochu, ale všetko zrno prenesie 
do svojej skrýše a potom sa 
dosýta naje. 

Ako tak nosil zrnko po 
zrnku a lietal tam a naspäť, 
prichádzala naňho únava. Nie, 

nesmie prestať, holuby sa možno za chvíľu vrátia a on ešte 
nie je hotový. Už niesol jedno z posledných zŕn, keď ho 
zrazu krídla prestali poslúchať. Erík padal k zemi.  Toto sa 
mu ešte nikdy nestalo. Dopadol do mláky a bahno sa rozletelo 
na všetky strany. No Erik sa nevládal zdvihnúť. Vyčerpaný a 
hladný sa bezmocne prizeral nahnevaným holubom ako nosia 
zrno späť do svojho obydlia. 
To všetko sa mi stalo preto, že som bol nenásytný, pomyslel 
si Erik so slzami v očiach. 

Klára Ábelova, 9.D 



LEV A HYENA 
 
Kráľ džungle, tak ho volali,  
každý pred ním rešpekt mal,  
ako povedal, tak konali,  
no predsa sa jeden našiel,  
ktorý sa ho bál. 
 
Bol to strach či nenávisť, vedela len hyena,  
prehlásila všetkým zverom, že ona je vyvolená. 
 
Vraj uctievať majú ju  
a nie starého leva,  
oni však dušu nezapredajú  
beštii menom hyena. 
 
Chcela by sa dostať k moci,  
no tvory savany jej nepomôžu,  
keby ich presviedčala do noci, 
nezachráni svoju pokryteckú kožu. 
 
V jedno pekné svieže ráno išiel sa lev prejsť,  
hyena sa hneď rozhodla nastražiť mu lesť. 
Na strom klietku pripevnila 
za kríčky sa rýchlo skryla. 
 
Zámer jej však prekazili zvieratká zo savany,  
keď v poslednej ťažkej chvíli dorazili pod stromy. 
Leva stihli vyslobodiť 
pod klietku hodiť. 
 
 

Janka Paučíková, 8.A 



LIENKA A CHROBÁK 
 
 
 

Na okraji lesa mala svoj malý 
príbytok sedembodková lienka. Celé 
leto poletovala po lúkach a tak sa 
stalo, že si nestihla prichystať a 
naplniť komôrku na zimu. Jeseň bola 
veľmi krátka a chladná. Keď napadol 
prvý sneh, lienka zistila, že jej 
komôrka je prázdna a bruško 
taktiež. 

Vybrala sa teda za priateľom 
chrobákom, ktorý býval neďaleko. 
„Sused chrobáčik, aj tebe som leto 
svojím lietaním spríjemňovala, 
požičaj mi niečo pod zub, aby som 
zlé časy prečkala. " Chrobáky však 
štedrosť nepoznajú a komôrky si 
dobre strážia. „Na čo si celé leto myslela, keď teraz nemáš 
čo do úst vložiť?" „Nuž na to, aby som všetkým dlhé chvíle 
spríjemňovala, " bránila sa lienka. „To je síce pekné, ale to ťa 
teraz nenasýti, „ ukončil chrobák debatu a zatvoril dvere. 

 
Ľubka Schvarzbacherová,  7.C 

 



OBUVNÍK ZAJKO A SAMOĽÚBY VLK 
 

Obuvník Uško mal v malom lesíku pri 
potoku prosperujúcu malú dielňu na 
opravu topánok. Všetci obyvatelia lese 
využívali jeho vzácne služby a tešili sa z 
jeho kvalitnej práce. 

Na jar pred majálesom mal Uško 
vždy najviac práce. Neúnavne opravoval 
zimou zodraté topánky zvieratiek. Vlk si však zaumienil, že si dá 
ušiť celkom nové topánky. Navštívil obuvníka a povedal mu : „ 
Chcem tie najkrajšie topánky na svete! A ak sa ti nepodaria, za 
živa ťa zožeriem! " 

Zajko bol odvtedy v ustavičnom strese. Bál sa, či stihne 
vybaviť všetky zákazky od zvieratiek, ale najviac sa bál toho, že 
príde o svoj holý život. Pri každej skúške sa samoľúbemu vlkovi 
na topánkach niečo nepáčilo a neustále chcel niečo zmeniť alebo 
upraviť. Pri poslednej skúške, večer pred dňom, kedy sa mal 
konať ples, začal vlk vymýšľať a vykrikovať: „ Topánky ma tlačia 
a vôbec nie sú najkrajšie na svete, máš už len jednu jedinú noc na 
to, aby si to všetko napravil. Ináč vieš čo som ti povedal, ja ťa 
zajac naozaj zjem!" Uško celú noc prešíval vlkove topánky a ronil 
horúce slzy nad svojím krutým osudom. 

Na druhý deň si vlk prišiel po topánky a hoci sa mu veľmi 
páčili, nedal to najavo, ale tváril sa veľmi nespokojne, pričom si 
neodpustil poznámku: „Ak nebudú moje topánky najkrajšie na 
majálese, vieš, čo ťa čaká!" 

Na parkete sa vlk hneď počas prvej skladby vykrúcal ako 
majster sveta.  Vyhadzoval nohy vysoko, aby bolo vidieť 
prekrásne ušité črievičky. Pri tanci neslušne narážal do iných 
tanečníkov. Vtom sa neopatrne 
pootočil, spravil síce vývrtku, ale potkol sa a spadol. Zlomil si 



nohu a to bola len prvá tanečná skladba, no pre vlka - tanečníka 
aj posledná. 
Vlk celý večer nariekal nad tým, čo sa mu stalo. Uvedomil si, že 
to bolo len vďaka jeho samoľúbemu správaniu. 

 
Katarína Brozmanová, 9.B 

 
 



LEV A  PYŠNÝ JELEŇ 
 

Po únavnom dni sa jeleň pokojne napájal pri jazierku. 
Neďaleko v kríkoch ho pozoroval hladný lev. 

Keď chcel na jeleňa skočiť, jeleň si ho všimol a už sa dával 
na útek. No lev ho zastavil a vraví: „Počkaj krásavec, nechcem ťa 
zožrať, ja len obdivujem tvoje obrovské parohy. " Jeleň sa 
zapýril. Pozrel sa do jazierka a zahľadel sa na svoje skvostné 
parohy. Keď lev videl, že jeleň sa nevie na seba vynadívať, 
prikradol sa k nemu a skočil na prekvapené zviera. 

Jeleň mal prekrásne parohy, ale jeho pýcha ho pripravila o 
život. 
 

Michaela Giertlová, 6.D 
 
 

 



ZVIERATÁ A PRAMEŇ 
 

V lese, neďaleko prameňa rieky, žili zvieratá. Každý deň sa 
k nemu chodievali občerstviť a posilniť. 

Jednej letnej noci prišla búrka a hoci netrvala dlho, bola 
veľmi ničivá. Ráno, keď sa zvieratá prebudili, uvideli okolo seba 
povyvracané stromy. Čoskoro však zistili, že sa stalo ešte niečo 
horšie. Po lese pobehoval zajac a hystericky kričal : „Všetci 
zahynieme! Všetci pomrieme!" Zakrátko sa okolo neho zbehli 
zvieratá z lesa a zisťovali, čo sa stalo. Zajac im porozprával, že 
obrovsky spadnutý strom zavalil prameň rieky. „Musí ten strom 
niekto odtiahnuť, " povedala líška. Začali teda uvažovať, kto je 
najsilnejší a kto to zvládne. No nevedeli sa dohodnúť, a tak zajac 
rozhodol: „Ja som ten strom našiel, ja ho aj odtiahnem A aj to 
skúsil. Nepodarilo sa mu to, preto ku stromu pristúpil medveď, 
ktorý bol predsa len zo všetkých najsilnejší. Zvieratá očakávali, 
že si so stromom poľahky poradí, no ani jeho sila nebola 
dostatočná. Medzi zvieratami prepukla hádka. Každé malo svoj 
tip na najsilnejšieho a každé svoj názor dávalo hlučne najavo. 
Vtom ponad ne preletela sova a sadla si na konár najbližšieho 
stromu. Chvíľu ich počúvala a napokon riekla: „Zahyniete od 
smädu, ak sa budete nezmyselne hádať o to, kto je najsilnejší. 
Keby ste sa do pňa zapreli všetci spolu, určite by ste mali 
prameň opäť v poriadku. " 

Zvieratá veru po múdrej rade strom bez problémov odtiahli 
a prameň začal opäť tiecť. 

Marcela Holková, 9.A 
 Zajac a medveď , Tatiana Janotíková, 5.A 



PREFÍKANÝ MEDVEĎ 
 

Líška, ktorá bývala na okraji lesa, sa jedného dňa vybrala na 
lov. Preskúmala  celý les, ale nič vhodné sa jej pod zub nedostalo. 

Zrazu začula z kríkov: „Kikirikííí, kikirikíííl" Líška sa 
náramne potešila. „ To bude dobrý obed/" Celá nadšená skočila za 
svojím obedom. V tej chvíli sa z krovia začali ozývať čudesné 
zvuky. Namiesto peria však začali lietať chlpy. Po desiatich 
minútach vyšiel z krovia medveď a povedal: „Ešte že som sa niečo 
naučil od tých kohútov, inak by som sa ani nenaobedoval." 

Ľahkoverná líška skončila v bruchu prefíkaného medveďa, 
ktorý si pokojne odkráčal do svojho brlohu ľahnúť si po 
výdatnom obede. 

Janka Styková, 9. A 
 
 



NESPRÁVNA VOĽBA 
 
Bola raz veľmi pyšná líška, ktorá mala prekrásny huňatý chvost a 
zamatový kožúšok. 
Od všetkých zvierat v lese sa oddeľovala, lebo si myslela, že stí 
hlúpe a škaredé. Do lesa raz zavítal vlk. Nebol najkrajší, ale mal 
dobré srdce. Keď uvidel líšku - krásavicu, hneď sa do nej zaľúbil. 
Chcel sa s ňou porozprávať, no ona odvrkla: „S takými ako si ty 
sa nerozprávam !“ A odcupitala so zdvihnutou hlavou. Vlk smutný 
odišiel. 
O niekoľko dní stretla líška krásavca, lišiaka Ota. Veľmi sa jej 
páčil, mal podobnú farbu ako ona a spolu tvorili na pohľad 
očarujúci pár. Oto líšku neľúbil, len ju využíval. Čoskoro bola v 
lese svadba. 
Líška však po čase zostala sama s kopcu malých, pretože Oto 
odišiel a naháňal iné krásavice. 
Až vtedy  líške zatúžilo po dobrom, hoci aj škaredom mužovi. 

 
Janka Vaisová, 7.A 

 
 
 
 



NEVERIACE JAHNIATKA 
 

Bežali raz pred tlupou 
hladných vlkov dve jahniatka. 
Keď bežali popri košiari, 
ostatné jahniatka na ne začali 
kričať: „Hej, kamaráti, kdeže 
tak utekáte 

Jahniatka, ktoré sa 
nechceli zastavovať a ledva 
lapali dych, celé prestrašené 
povedali: „Naháňajú nás hladní vlci !“  Ostatné ovce začali kričať: 
„A ako viete, že sú hladní a idú práve po vás? "  „Videli sme 
vycerené zuby !" odpovedali vystrašene. No ostatné ovce sa s 
nimi začali hádať, že to asi nie je pravda a oni si myslia niečo iné. 
Jahniatka sa hádali, hádali a hádali, až celkom zabudli na 
nebezpečenstvo. Vlci sa nepozorovane priblížili ku košiaru a 
všetky ich v papuli pobrali preč. 

Martin Alberty, 6. C 
 

 



KOZA V BRNENÍ 
 
Do rytierskeho brnenia raz vošla koza. 
Stala sa pohromou v našej dedine. 
Len hlupák si nevšimol, 
Že to nie je koza. 
V brnení stále robila mé a mé... 
Každému z dediny jej mékanie 
poriadne liezlo na nervy,  
Starosta chytil kozu za uši  
a vytiahol ju z brnenia.  
Všetci z okolia sa na to prizerali.  
Koza  sa od hanby skoro prepadla pod zem. 
 
 
Zo života je tento príbeh nezvyčajný.  
Stretnúť kozu v rytierskom brnení - každého je len pobavením. 
 

Michaela Vetráková, 7.C 

 



MRAVEC A SLON 
 

Jedného pekného dňa sa mravec vybral na nákup. Cestou z 
obchodu stretol slona, ktorý mal, ako vždy, poznámky k 
mravcovmu koktaniu. 
„Tak čo, mravček, a-a-ako sa ma-ma-máš?" povedal slon so 
smiechom. „Ne-ne-nerob si z-z-zo mňa sra-sra-srandu!" povedal 
nahnevaný mravec. Pomaly sa k nim však blížil lev, ktorého sa slon 
veľmi bál, a preto sa radšej rýchlo vyparil. „Zase ťa otravoval?" 
spýtal sa lev. „N-n-no, a-a-a-ko vždy", odpovedal smutný mravec. 
„ Neboj sa, zajtra na to doplatí. " 
Na druhý deň slon mravca vyhľadal, aby sa mu znova mohol 
posmievať. Netušil však, čo ho čaká. Chvíľu si z mravca poriadne 
uťahoval, keď tu znenazdajky naňho vyskočil lev a hrozitánsky 
zareval. Slon sa tak zľakol, že padol na kolená a začal leva 
prosiť: „Ne-ne-nezjedz m-m-ma, dra-dra-drahý p-p-priate-te-
teľ !“ Lev sa schuti zasmial a nechal koktajúceho slona na pokoji. 
 

Jaroslava Vajsová, 9. B 
 
 



O NAFÚKANOM ŽABIAKOVI 

V neveľkom rybníku na kraji smrekového lesa kvákali žaby. 
Najhlasnejšie vyspevoval tučný žabiak. 

„Nevyvreskuj, lebo ťa začuje bocian, " napomínal 
 najstarší žabiak. „Myslíš, že sa ho bojím? Nech si 
 príde,“  dodal sebavedome. „Žiadny bocian sa neodváži  
priblížiť, keď som tu ja. Som najkrajší, najmúdrejší, 
najodvážnejší, najsilnejší." V tráve sa mihlo červené. Bociania 
noha. Avšak žabiak zahľadený  seba si ju nevšimol. Čľup, tresk, 
kváááákl 

A žabiaka nebolo. 
Alexandra Pavúkova, 9.A 

 
 



 

MYŠ A POTKAN 
 

Voľakedy veľmi dávno žil jeden potkan. Bol veľmi hladný a 
nemal čo jesť. Celé dni chodil po veľkej lúke, no aj tak nemal na 
potravu šťastie. Po niekoľkých dňoch však objavil myšaciu dieru, 
v ktorej mala usilovná myška veľké zásoby syra a iných dobrôt. 

Keď to hladný potkan uvidel, hneď sa mu začali zbierať 
sliny v suchých ústach.  Vliezol do myšacieho príbytku a hneď 
oľutoval, že nemá so sebou žiadne vrecia, kde by si dobroty 
uložil. A tak sa do nich pustil v diere. Napchával sa veľmi dlho, 
keď tu zrazu začul prichádzať pani domu. Aj sa snažil ujsť, no 
cez malú dieru sa mu ťažko prepchávalo, a tak ho myš zastihla vo 
svojom úkryte. Z pivnice zobrala lopatu a chcela zlodeja 
potrestať. Potom si to však rozmyslela a povedala : „Neublížim ti 
a odpúšťam ti tvoj čin, pretože si bol veľmi hladný. Ak mi 
pomôžeš v domácnosti, môžeš u mňa aj bývať. " Potom pozrela na 
zdvihnutú lopatu a povedala: „A aby si mal aj čerstvý vzduch, 
vykopem ti väčšiu dieru. " 

Potkan neveriacky pozeral na svoju dobrodinku. 
 

Lenka Tatárová, 5. B 
 

 



JAVOR A RUŽA 
 
 
 

Raz sa ruža posmievala javoru: „ Ty si 
taký veľký, že hneď každému padneš do oka 
a môžu ťa rýchlo zoťať. Ja som malá, nikto si 
ma nevšimne. " 

Javor sa pousmial a odpovedal: „Som 
veľký a nápadný, ale keď príde vietor, mám 
korene hlboko v zemi, nič sa mi nestane, ale 
teba môžu ľahko odtrhnúť a dať do vázy. " 
Hádka medzi nimi pokračovala deň čo deň, aj 
v noci sa dakedy hádali. 

Jedného dňa prišli drevorubači a javor 
zoťali. Keď ho ťahali preč, ešte stihol ruži 
povedať: „Beh, mala si pravdu, ale pamätaj, 
aj teba môžu ľudia bez milosti odtrhnúť. " 

Ruža sa škodoradostne zasmiala, celá natešená, že prišlo na jej 
slová. 
O niekoľko dní prišlo na lúku malé dievčatko a bez váhania ružu 
odtrhlo. Ruža si povzdychla: „ Aj javor mal veru pravdu. Jeho 
veľkého zoťali a mňa nenápadnú odtrhli. Ale to mám za to, že som 
sa mu posmievala. " 

Dominika Muchová, 6. A 



FAJNOVÝ TIGER 
 

Žil raz jeden tiger, ktorému nechutila to, čo varil. Rozhodol sa 
odísť na prázdniny k starej mame -  tigrici. 

Každý deň ju pozoroval pri práci, varila celkom dobre, len sa 
mu nepáčilo, že si vôbec neumývala laby. Vydržal pri nej ešte dva 
dni, no potom zhnusený odišiel. 

Smeroval ku sestre, pri ktorej ostal cez víkend. Pozoroval ju 
veľmi dôkladne, ruky si umývala, jedlo uvarila chutné, no po jedle 
začala neslušne grgať. Preto tiger radšej od nej rýchlo odišiel. 

Do tretice chcel skúsiť šťastie u svojho brata. Ten varil slušne, 
po jedle negrgal, aj sa umýval, no ako vysvitlo, len raz za rok, a 
preto veľmi smrdel. Tiger musel od neho hneď ujsť, lebo by zomrel 
od smradu. 

Nakoniec si povedal, že si kúpi nejakú kuchársku knižku a 
zostane radšej pekne doma, kde má čisto. 
 

Denís Podhorec, 6.D 
 



VLK A KOZĽA 
 

Vlk vetril po koristi, ktorá by mu utíšila hlad, keď zrazu 
spoza kríka začul zvonec. Za kríkom sa páslo malé kozľa. 

Vlk sa nedočkavo prikrčil a pri vhodnej príležitosti vyskočil, 
no nezbadal studňu, pri ktorej sa kozliatko páslo a spadol do nej. 

Sám zo studne vyliezť nedokázal, a tak namýšľal, čo spraví.  
Vtom zbadal kozľa, ako zvedavo nakúka do studne. Prehovoril ku 
nej: „Keby si ty milé kozliatko vedelo, aká je tá voda fantasticky 
čerstvá m osviežujúca. Nože sa poď aj ty trochu vykúpať. " 
Kozľa zo začiatku odmietavo krútilo hlavou, no nakoniec sa 
nechalo prehovoriť. Len čo koza dopad/a na dno studne, vlk sa 
vyšvihol na jej chrbát a vyskočil von. 

Koza ostala v studni po kolená vo vode a rýchlo zistila, že sa 
dala nachytať Kým vlk znova vetril po koristi 
koza sa márne pokúšala vyliezť zo studne. 

Karolína Kabátová, 8.A 
 



MUFKO A TUFKO 
 

Mufko a Tufko boli malé líščatá, ktoré sa neustále o niečo 
škriepili a naťahovali. 

Raz pri pravidelnej prechádzke vyliezli líščatá m strom, 
ktorý sa týčil nad hlbokým jazierkom. Obidvaja našli dva rovnako 
veľké gaštany. Mufko sa zrazu pozrel do vody. Myslel si, že vidí 
Tufka, ako drží oveľa väčší  gaštan ako on. Povedal si: „Musím ho 
Tufkovi uchmatnúť!“ Pustil svoj gaštan do vody a až vtedy si 
uvedomil, že videl svoj obraz z v zrkadle. 

Potom len ticho sedel na konári a pozoroval brata, ako sa 
hrá so svojím gaštanom. 

 
Adriana Kleinová, 8.A 

 
- 

 
 
 



 

SLIMÁK A HRÍB 
 

Na konci lesnej cestičky stál slimák Niekoľko metrov 
pred ním sa vynímal veľký zdravý hríb. Keď ho slimák 
spozoroval, potešil sa. Vedel, že hladný už určite nebude. 

Slimák bol však veľmi lenivý. Predpokladal, že hríb mu 
neutečie, a tak sa rozhodol, že ešte chvíľu počká. Veď čo ak 
by objavil ešte niečo lepšie? Zbytočne by sa unavil. Minúty 
plynuli a plynuli, no slimák sa ešte stále nerozhodol. Pomaly sa 
začalo stmievať a slimák pociťoval čoraz väčší hlad. Už 
nemal prečo váhať. Rozhodol sa, že predsa len pôjde. 
Pomaličky sa plazil na druhý koniec lesnej cestičky. Odrazu 
začul akési kroky. Zľakol sa. Snažil sa zrýchliť, no od hladu 
vôbec nevládal. Do cieľa mu chýba/o už len pár centimetrov, 
keď vtom ktosi hríb odtrhol. 
Slimák vedel, že nemal odkladať to. Čo mohol urobiť hneď, a 
tak len smutne pozeral na prázdne miesto na konci lesnej 
cesty. 

Veronika Paučíková, 9.A 
 



ZAJAC A BOCIAN 
 

Skoro ráno sa bocian vybral do neďalekých močarísk, aby si 
ulovil žabu. Zajac ho tajne pozoroval. 

Neskôr vyšiel zo svojho úkrytu a prihovoril sa bocianovi: 
„Bocian, ty sa máš, nemusíš naháňať korisť celý deň, aby si sa 

nasýtil. Prídeš do mo-
čarísk, ponoríš hlavu a 
hneď máš žabu v 
zobáku. Bocian zdvihol 
hlavu, uprene sa na 
zajaca pozrel a hovorí: 
„Keď si myslíš, že je to 
také ľahké, poď  a 
vyskúšaj si to!“ Zajko 
podišiel ku kraju 
močariská. Chvíľu 
váhal, no potom sa 
odvážil a ponoril hlavu 
do vody. Začal sa 
topiť, no bocian ho 
hneď svojím dlhým 
zobákom vyložil na 
breh. Neborák, ledva 
lapal po dychu. 

Kožuštek mal úplne premočený. Zahanbene pred bocianom sklopil 
zrak a pobral sa svojou cestou. 
Zajac pochopil, že čo je dobré pre iných, nemusí byť pre neho. 
 

Kornélia Kubizniaková, 6. C 
 



Keď sa neoplatí závidieť 
 

Oggy a Oktavián. To sú mená dvoch nerozlučných 
priateľov. Možno vás to prekvapí, ale boli to ošípané. Žili na 
rodinnej farme, kde sa Im však veľmi nepáčilo. Bola to veľmi 
malá farma a oni snívali o niečom veľkom, kde by bolo veľa 
iných ošípaných a kde by mali jedla, koľko by len chceli 
Presnejšie, chcel to Iba Oktavián. Oggymu sa páčil aj 
doterajší spôsob života. 

Jedného dňa medzi nimi vznikla veľká hádka. „Ty si 
strašne náročný, Oktavián!" vyčítal mu Oggy. „To vôbec nie 
je pravda! Jednoducho si chcem žiť lepšie, * ohradil sa 
Oktavián a plný zlosti sa pobral do svojej kaluže blata. Na 
druhý deň sa stalo niečo zvláštne. Hneď ako sa ráno zobudil, 
ich majiteľ ich začal vážiť. Prvý išiel Oktavián. „Iba 200 kg!? 
Asi málo jem, "pomyslel si zdesene. To ale nebolo všetko, 
čomu Oktavián nerozumel. Po odvážení Oggy ho váha 
ukazovala 230 kg Vzápätí na to Oktavián počul, ako sa ich 
majiteľ s niekým rozpráva ,že zajtra odvezú Oggyho preč. 
„Tak to Je už priveľa!" rozčuľoval sa Oktavián. „To na tomto 
svete nie je už ani trochu spravodlivosti?" Tak ho to 
nahnevalo, že Oggy odíde z tejto nudnej farmy, že sa s 
Oggym už vôbec nerozprával. Na druhý deň už len videl, ako 
Oggyho niekam odvážajú na dodávke. Ale keď sa pozrel na 
auto pozornejšie, zbadal niečo strašné! Na aute bol veľký 
nápis TAURIS, a.$. „To snáď nie!!!" vykríkol. „Oggyho vezú 
na.." Bál sa to slovo čo i len vysloviť. Oggyho viezli na mäso 
alebo na slaninu, vyberte si. Oktavián si svoje správanie 
nevedel odpustiť. Ako mohol byť k Oggymu taký zlý? 

Znášal to veľmi ťažko, ale po pár týždňoch mu už 

bolo lepšie. Z tejto smutnej udalosti si zobral Jedno 



veľké ponaučenie: Nieje všetko zlato, čo sa blyští 
 

Michal Kôsegi, 9.A 
 
 
 



PRÁVO SILNEJŠIEHO 
 

Jedného rána sa stretol vlk so zajacom v lese pri potôčiku. 
Vlk sa pred zajacom naparoval, že je väčší a silnejší, a preto mu 
právom silnejšieho nedovolí napiť sa vody. Zajac sa však vlka 
nezľakol a povedal mu: „Si síce silnejší, ale ja som rýchlejší. Vlka 
nazlostila zajacova trúfalosť a chcel ho zožrať. Zajac bežal na 
vrchol kopca a pred hlbokou jamou sa schoval pod kríky. 
Rozhnevaný vlk si jamu nevšimol a pri naháňaní zajaca spadol 
rovno do hlbokej jamy. 

Zajac sa tak zbavil silnejšieho, no hlúpejšieho protivníka. 
 

Miroslava Chovancova, 6. C 
 
 
 
 



VLK A SRNA 
 

Jedného slnečného dňa pila srna vodu z jazierka. Zrazu sa 
za ňou vynoril silný, mladý vlk, ktorý ju chcel zožrať. Pomaly sa 
za srnou zakrádal prikrčený v tráve. 

Keď bol blízko pri koristi, srna si ho všimla a dala sa na 
útek. Vlk ju prenasledoval po celom lese. Srna už bola na konci so 
silami, keď zrazu uvidela stádo oviec. Strážil ho veľký ovčiarsky 
pes na reťazi. Psa sa síce tiež bála, ale aj tak skočila medzi ovce. 
Pastieri začuli brechot a išli hneď skontrolovať stádo. Uvideli 
vlka, ako beží medzi ovce. Rýchlo vzali pušky a vlka, ktorý sa 
vrhol medzi ovce, zastrelili. Keď srna videla, že vlk je mŕtvy, 
utiekla do lesa. 

Jej rýchle a odvážne rozhodnutie jej zachránilo život. 
 

Matej Berčík, 9. A 
 
 
 

 



MAMUT A VČELA 
 
 Mamut chodil po lese a váľal všetko, čo mu prišlo do cesty. 
Všimol si včelu, ktorá prelietala cez les a začal sa jej vysmievať: 
 „Čo tu otravuješ ty malá nešikovnica, si taká slabá a 
neschopná. Ak chceš lietať v mojej blízkosti, musíš byť taká 
veľká, krásna a silná ako ja. " Včielka letela popri ňom a bez slova 
počúvala chválenkárske reči o jeho dokonalosti a bezchybnosti. 
 Odrazu prišli k veľkej priekope. Mamut sa sebavedome 
vybral zvaliť nejaký strom, ale pritom nemyslel na to, že je 
ťažký a strom by ho nemusel udržať. 

A tak sa aj stalo. Strom sa pod váhou mamuta zlomil a 
mamut padol do priekopy. Včielka len smutne krútila hlavou nad 
zbytočnou namyslenosťou nerozumného tvora.                                         
 
 
 

Vladislav Čellár, 7. B 
 
 
 
 
 
 


