Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým
deťom mamy.
Nech ako cesto
na chlebík im rastú
v teple pod rukami....
M. Rúfus
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práce žiakov, poučenie,
relax, zábava, súťaže

Milí žiaci!
Poďakovanie
Mami, ďakujem Ti
za moje prvé kroky.
Za to, že ma ľúbiš
i budeš ľúbiť dlhé roky.
Ďakujem za rozprávku
i bozk na dobrú noc...

Aj tento mesiac sa teším na Vašu čitateľskú pozornosť. Prichádza najkrajší mesiac
v roku, ktorý máme akiste všetci najradšej. Jednak je to opätovné prebúdzanie sa celej
našej prírody, ale aj to, že práve tento mesiac si nezabudneme uctiť naše mamičky. Práve
im ďakujeme za všetko, čo pre nás robia. Dovolil som si aj ja aspoň touto cestou popriať
k ich sviatku a podarovať im kytičku uvitú z našich básničiek a literárnych príspevkov.
Nech Vám tento rozkvitnutý mesiac prinesie mnoho elánu do posledného štvrťroka
v tomto školskom roku. Pracujte usilovne, aby sa výsledok vašej usilovnej práce dostavil
v podobe toho najlepšieho koncoročného vysvedčenia a lahodný pocit z úspešného ukončenia roka Vás sprevádzal celé letné prázdniny.
Váš Hrapinosek

D. Schiferdeckerová,6.A

Mama je láska.
Jej pohladenie,
jej úsmev i jej vráska, sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh...
M. Rúfus
Vyznanie
Mamička
je pre mňa svetlo každého dňa,
a preto ju mám veľmi rada.
Je to najkrajší človek na Zemi
a pre mňa veľmi vzácny.
K tvojmu sviatku mamička,
Ti želám veľa šťastíčka a zdravíčka.
J. Trojanová, 5. B
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Janko Hraško zachraňuje
rozprávkovú ríšu

Janko Hraško - záchranár

Viete, prečo môžeme navštevovať ríšu
menom rozprávka?
No predsa vďaka hrdinskému skutku
Janka Hraška.
A ak budete počúvať potichučky,
začujete vôkol lietať svätojánske mušky.
Náš hrdina vedel,
že sa čosi zlého deje,
miznú všetky detské sny i nádeje.
Z tmavého mraku vyliezol drak.
Uniesol princeznú rozprávku v diaľ.
Plakalo nebo, plakala zem.
Plakala lúka, plakal les...
Plakali detské oči.
Nikto im lásku nedáva,
nikto do ich srdca nevkročí.
Rozprávka
smutnou pesničkou záchrancov volala.
Janko, malý človiečik,
má však srdce smelé.
Zachrániť chce bohatstvo zabudnuté.
Silu mu dodali prosby a modlitby detí.
Krídla mu narástli a už si letí.
Našiel ju, schoval ju do knihy.
Ani drak ju nezničí.

Janko Hraško, silný chlap,

Denisa Schiferdeckerová,6. A

O medvedici, ktorá sa postarala o Sáru
Dávno, pradávno žil starček so starenkou. Boli veľmi chudobní a túžili mať bábätko. Žili
v chudobe, ale predsa im Pán Boh dožičil dieťatko.
Bolo to dievča, dali mu meno Sára. Dievčatko rástlo ako z vody. Boh jej dal nádherný
dar. Dokázala sa rozprávať so zvieratami. Mala rada všetky zvieratká, no najmilším
jej bol asi medveď.
Poviete si, že je to hrôzostrašné zviera. Ale ona si medveďa predstavovala ako veľmi
milú zver. Starček so starenkou ju učili byť dobrou, skromnou a láskavou voči druhým.
Sára pozorne počúvala rady starčeka a starenky. Sára dospievala, no jej rodičia na ňu
nemali dosť času, priučiť ju k remeslu. Jedného dňa ležali Sárini rodičia na smrteľnej
posteli. Posledné slová Sáriných rodičov zneli: „Nezabudni na nás a buď vždy milá,
skromná, láskavá. Máme ťa radi.“
Tieto slová si Sára zapamätala a šla do hlbokého lesa. Plakala veľa dní a nocí. Dlho trvalo, kým sa s tým zmierila. Dobre, že rozumela reči zvierat, lebo sa rýchlo udomácnila
vo voľnej prírode. Rada sa dívala, ako sa medvedica s medveďom a maličkým medvieďatkom majú radi. Vtedy si vždy spomenula na svojich rodičov. Raz sa veľmi priblížila
k medvedej rodinke. Medvedica na ňu zarevala čudným a hrôzostrašným hlasom. Sára
bola vystrašená, ale neutiekla a odvážne sa jej prihovorila: „Brum. Brum. Prepáčte,
nechcem vám ublížiť. Prosím, nemohla by som u vás v jaskyni prespať? Blíži sa veľká
búrka.“ Vtedy medvedica stiahla pazúry a pritúlila ju do svojho brloha. Sára sa s medvedicou spriatelila a obľúbila si ju ako svoju matku. Našla si novú rodinu.
Raz sa Sáre prisnil zvláštny sen. Videla ňom starčeka so starenkou. Upozornili ju,
že musí opustiť okamžite brloh, lebo jej hrozí veľké nebezpečenstvo. Vtom sa Sára
prebudila. ,,Medvedica musíme preč! Náš brloh napadne svorka vlkov, prosím, poslúchni ma.“ Medvedica Sáre uverila a spolu opustili brloh. Išli na opačnú stranu lesa. Tam im
už nič nehrozilo. Nažívali si kľudne a bezstarostne. Zažívali krásne dobrodružstvá. Jedli
to, čo im ponúkala príroda a každý deň šantili koľko sa im chcelo.
Takto Sára prežila zvyšok svojho života v prírode. Tá jej nahradila, čo stratila. Rodinu,
priateľov i domov.

na záchranu akurát.
Rozprávky sa rozpadajú,
do zabudnutia odchádzajú.
Detí plné mraky,
zaspávajú bez rozprávky.
Pc, filmy, internet,
to je celý detský svet.
Počítač je novodobý spisovateľ.
Janko stratégiu chystá,
inak jeho existencia bude neistá.
Začne písať do google(u).
Sám rozprávky píše.
Kedysi ich boli celé ríše!
V dnešnom svete, VRAJ, patria inam,
poberať sa majú na povaly, do pivnice.
Milé deti,
rozprávok je ako smetí.
Pozametať, vyprášiť i poukladať

Ľubka Števuliaková, 5. B

do srdca.
Nemali by v kúte ležať.
Decká, knihy skúste otvoriť,
polistovať, posnoriť!
Hľadať krásne tajomstvá.
Šimon Bonk, 8. B
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Medveď a včely

Janko Hraško zachraňuje svet rozprávok

Bol raz jeden tmavý les, v ktorom žili rôzne zvieratká.
V bútľavom strome si spravili lesné včely úľ, ktorý bol plný sladkého medu. V tomto lese
žil aj starý medveď Bruno. Neublížil ani muche, ale zato bol veľmi maškrtný. Zo všetkého najradšej mal sladučký med. Bol schopný urobiť všetko, aby sa k nemu dostal. Jedného slnečného dňa sa vybral k bútľavine, kde si včielky spravili úľ. Vopchal do diery hlavu a začal lízať med. Keď to zbadali nahnevané včielky, začali medveďa pichať do ňufáka. Medveď kričal od bolesti, prosil aby prestali, ale včielky nechceli. Keď už mal celý
ňufák od štípancov, prestali a opýtali sa ho, prečo chcel kradnúť. Medveď im odpovedal:
„Chcel by som len trochu sladkého medu.“ „A či ty nevieš, že kradnúť sa nesmie?“
opýtala sa včelia kráľovná. Medveď sa zahanbil a sklopil oči. Rozhodol sa odvďačiť
včielkam tak, že bude ochraňovať ich strom pred zlodejmi. Včielky sa potešili, že budú
mať takého mocného ochrancu a ochotne mu odpustili.
A tak medveď Bruno poctivo strážil bútľavý strom a jeho okolie. Raz sa chlapci z neďalekej dediny pokúšali ukradnúť med. Bruno potichučky vyšiel spoza stromu, postavil sa
na zadné laby a tak zareval, až sa hora triasla. Chlapci sa veľmi zľakli a utekali ostošesť
preč. Domčeku lesných včiel sa zďaleka vyhýbali.
Medveď dostával často sladkú výplatu- hrnček medu. Včielky sa tešili, že si našli
ochrancu, aj dobrého kamaráta. Medveď Bruno a včielky si pomáhali a žili šťastne,
až kým nepomreli.
V lese stál i jeden starý strom, a na ňom bol zvonec a rozprávky je koniec.

Jedného krásneho rána sa Daniel, stvoriteľ všetkých rozprávkových bytostí zobudil
a vraví: „Kde sú všetky bytosti?“ Začal ich hľadať, ale márne, nikoho nenašiel.
Niekto klepal na dvere. Otvoril ich a nikto tam nebol. Opäť buch-buch! Celý nahnevaný vyšiel von a začal kričať: „Kto si zo mňa robí dobrý deň?!“ „Prepáčte, to ja som
klepal,“ povedal drobný človiečik. „A ty si kto?“ „Som Janko Hraško, súkromný detektív, prišiel som vám ponúknuť svoje služby.“ Spisovateľ Daniel sa dosť začudoval
a pustil ho dnu. Ihneď si pozrel pozorne miesto činu. Našiel odtlačok prsta na rozprávkovej knihe. „Takýto odtlačok má len ježibaba,“ povedal Janko. „A to nebude obyčajná
striga, ale najhoršia zo všetkých. Volá sa Činz-Ykvár-Pzor, vyslovil tajomne Janko.
Jej meno je zakázané vyslovovať nahlas. Býva na Zolobabskej hore.“ Vybrali sa ju teda
hľadať. Po únavnej ceste našli chalupu na dračej nohe. Zistili, že nie je doma. Daniel zostal strážiť vonku. Janko rýchlo zasadil hrach, ktorý okamžite narástol do výšky chalupy.
Po jeho výhonkoch sa vyšplhal dnu. Pomaly vošiel dnu. Na stole bola okovaná truhlica
a z nej bolo počuť nárek a vzdychy. Rozprávkové bytosti boli uväznené práve tam.
Do zámky napchal zo dva hrachy, ktoré poslinil a hneď začali pučať. Svojou silou roztrhli zámku a rozprávkové bytosti oslobodil. Rýchlo vybehli von. Tam však stála ježibaba
spolu so svojím zajatcom, spisovateľom Danielom. Už si ho začala chystať na večeru.
Vraj zabije dve muchy jednou ranou! Zabráni tvoreniu rozprávok a nasýti svoj hlad.
Vtom niekto zabúchal na dvere, bol to náš detektív. Smelo zvolal: „Ahoj striga. Chcem
s tebou vyjednávať, navrhujem ti adekvátnu výmenu: mňa za spisovateľa!“ Bosorka sa
začala strašne rehotať. Smiala sa a smiala, až sa zachádzala smiechom. A vtedy....Janko
jej strelil do úst malý hrášok. Baba očervenela, ozelenela a nakoniec sa zvalila ako klát na
zem. Premohol ju iba obyčajný zelený hrášok.
Daniel sa rýchlo vrátil domov a iste už usilovne klepká do počítača, aby napísal
o úspechu detektíva Janka Hraška, ako sa mu podarilo zachrániť rozprávky.

Magdalénka Hutlasová, 3. ročník

14

3

Medvedík Brumko

Príbeh o medveďovi

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden krásny les. A v tom lese bola jaskyňa. V tej jaskyni
býval tatko medveď, mamka medvedica a medvedík Brumko
so sestričkou Guľkou. Pekne si žili v lese a s každým zvieratkom boli kamaráti. Brumko
a Guľka chodili do lesnej škôlky tety líšky.
S východom slniečka vstali a ako všetky ostatné lesné zvieratká išli k potôčiku sa
poumývať. Z jaskyne k potôčiku nemali ďaleko. Prešli okolo veľkých jedlí a okolo
domčeka zajačej rodinky a už boli tam. Keď sa poumývali, ponáhľali sa zas do jaskyne,
lebo mamka medvedica im na raňajky nachystala maliny s medom. S chuťou to spapali,
vyšli pred jaskyňu, vzali sa za labky a veselo kráčali do lesnej škôlky.
V škôlke už bolo rušno. Ich kamaráti v škôlke boli: sovička Evička, zajačik Ušiačik,
ježko Bodlinka, vydra Hanka, srnka Jahoda, lišiačik Pazúrik, vĺčik Tóno a bažantica
Marka. Spolu sa hrali všelijaké hry. Po ich skončení si oddýchli na voňavom machu.
Teta líška im prečítala rozprávku a tak hneď zaspali. Zobudili sa práve na obed. Zjedli
dobré maliny a čučoriedky, ktoré zapili vodou z prameňa. Poupratovali všetky hračky,
pozdravili tetu líšku a každý sa vybral domov.
Doma pomohli mamke popolievať záhradku a s tatkom skontrolovali zásoby medu.
Večer si príjemne posedeli spolu so všetkými zvieratkami z lesa. Všetci sa zišli na čistinke v strede lesa. Dospelí sa rozprávali o dospeláckych veciach a deti naháňali svätojánske
mušky. Les pomaly tíchol a všetci sa pobrali spať.
Blížil sa koniec leta. Brumko s Guľkou upratovali popadané lístie pred jaskyňou. Tatko
medveď robil zásoby na zimu. Mama medvedica bola v lesnom obchode kúpiť aktovky,
zošity a perá pre Brumka a Guľku. Veď už o dva týždne bude
1. september! Čo znamená, že Guľka a Brumko už nebudú viac škôlkari, ale stanú sa
prvákmi.
Dva týždne preleteli ako voda a začal sa lesný školský deň. Zvieratká si posadali už
ako praví žiaci do lesných lavíc a pozdravili svoju pani učiteľku sovu. Brumko a Guľka
chodia do lesnej školy a domov nosia samé „včielky“.
Veronika Pačilová, 4. ročník

Bol raz jeden medveď, ktorý
mal kamaráta zajačika.
Raz medveď povedal zajačikovi: ,, Zajačik, zajačik, poď
so mnou na jahody, mám taký
hlad, až ma bruško bolí.“
Zajačik povedal: ,,Medvedík,
môj kamarát, hádam ťa hlad
trápi. Poď, nech sa obaja najeme, zaženieme hlad lesnými
plodmi. Viem, kde rastú sladké
jahody a čučoriedky. Potom
sa budeme hrať všelijaké hry,
ktoré poznáme. Budeme duby
váľať, pretekať sa.“ Tak
sa medveď a zajačik hrali,
veselili, až kým ich v lese
nezastihla noc. Uchýlili sa do
útulnej jaskyne. Ráno zajačik
s medveďom išli domov
a cestou stretli malé zranené
vtáčatko.
Vtáčatko
vzali
so sebou a ošetrili mu zranené
krídelko. Vtáčik im poďakoval
za pomoc
a chcel odísť
domov. Medveď so zajačikom
zastavili vtáčika: „Kam to
letíš? Domov? Ale to nesmieš,
veď sa ti môže niečo stať.“ Tak
sa vtáčik rozhodol, že s nimi
ostane už navždy. Lebo keby
sa mu niečo stalo, tak má na
blízku pomoc dobrých kamarátov.
Tak sa im dobre žilo a pomáhali si medzi sebou.
Monika Jašová, 4. ročník
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VTIPY PO NEMECKY

O múdrom medveďovi

Básnička o medveďovi

Raz sa zvieratá pohádali.
Škriepili sa o to, kto je z nich
najmúdrejší. Každý uisťoval ostatných
o vlastnej inteligencii a chvastal
sa bystrým rozumom. Nakoniec vznikla
haravara, že nepočuli ani vlastný hlas.
Iba medveď sedel bokom od vrtkých.
Ticho sa v duchu dobre zabával na ostatných. Napokon sa ozval svojím hlbokým
mumlavým hlasom: ,,Čo sa tu toľko
hádate? Navrhujem, urobme skúšku! Ten,
kto zajtra ráno zazrie prvý slnečný lúč, je
z nás najmúdrejší.“ „Dobre!“ zvolali
zvieratá. Na druhý deň ráno sa zhromaždili pred svitaním. Všetci čakali na prvý
lúč slnka a boli obrátení na východ,
okrem medveďa. On sedel chrbtom k východu a pozeral na vrchol hory. „Aký je
len hlúpy,“ šepkali si ostatní. „Ani nevie,
kde je východ!“
Medveď si však nevšímal posmech a ďalej sledoval vrchol kopca. Čoskoro sčervenel okraj oblohy, ale hustý les všetko
zakrýval. Zvieratá so zatajeným dychom
čakali, kedy vyjde slnko.
Vtom medveď zhíkol: „Vidím slnečné
lúče! Tam na vrchole hory!“ Všetci sa
otočili a začudovaní zbadali lúče slnka.
Tie pozlátili zasnežený vrchol, hoci spoza
lesa sa slnko ešte nevynorilo. „ Tak, kto je
hlúpy? Vy alebo ja?“ Nič sa nedalo robiť.
Všetci uznali, že medveď je najmúdrejší.

Starý medveď vzdychá,
že ho v ústach pichá.
Že ho bolí v zube diera,
od bolesti už umiera.
Prosí pani líštičku,
nech mu podá mastičku.
Ona mu ju podáva.
medveď ústa otvára,
On ďakuje nesmierne
a mastičku si berie.
Ihneď si on zubček mastí,
od radosti sa mu pení z papuľky.
Lebo táto mastička,
je vlastne zubná pastička...
Samozrejme pre zvieratká.
Bolesť v zube utíšila.

Romanka Bušová, 4. ročník

Das Aufsatzthema lautet: „Unser Hund“ Tim überlegt kurz und schreibt dann: „Wir haben keinen!“

Šimon Kubica, 4. ročník

Medveď
Medveď, to je veľké zviera,
keď sa na nás z diaľky díva.
Na prechádzke keď ho stretneš,
čo mu povieš, hneď sa zľakneš.
A keď príde zima dlhá,
medveď si v spánku líha.
Na jar s celou rodinkou,
si on pekne bystrinou, trieli.
Za jedlom sa obzerá
a rad naň pozerá.

Der Lehrer: "Kai, nenne mir mal die verschiedenen Zeitformen von: >ich esse Sagt Kai
darauf: "Ich esse, ich aß, ich habe gegessen, ich bin satt!"

Že mu chutí to je isté,
Veď má oči stále bystré.

Die Klasse schreibt ein Diktat. „Kann ich mal deinen Füller haben?“ Flüstert Tim seinem
Nachbar zu. „Warum, du hast doch selber einen.“ Wispert der erstaunt zurück.
“Ja schon, aber meiner macht so viele Fehler!“
12

Janko Krátky, 4.roč
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Janko Hraško zachraňuje rozprávkovú ríšu

Ja - medveď

Bol už neskorý večer a ja som ešte zúrivo búšil do počítača, ako by mi išlo o život.
A veru išlo, nevnímal som okolo seba nič, bol som v inej dimenzii.
Zrazu mi v počítači niečo zoskratovalo, bliklo a zhaslo svetlo. „Do kelu!“ dúfam, že sa
mi nepokazil počítač. O tri minúty sa samovoľne zapol monitor a objavil sa na ňom malý
človiečik.
Najprv som myslel, že je to nejaký nový smajlík, ale tá jeho tvár mi bola odniekiaľ
povedomá. Bolo vidieť, že na mňa volá. Plný očakávania som zapol reproduktor. „Hej,
krpec, kto si? Nestretli sme sa už ?“ „Volám sa Janko Hraško. Bol som tvoj rozprávkový
hrdina, keď si bol malý. Už si na mňa zabudol?“ Trochu som sa zahanbil. „Chcem
ťa poprosiť o pomoc, musím zachrániť Rozprávkovú krajinu.“ „Ja? A ako?“ Porozprával
mi svoj príbeh. Vraj žije v rozprávkovej krajine, kde sú rozprávkové bytosti. Na krajinu
padla kliatba, ktorá spôsobuje rozpad ríše, stratu fantázie a zánik rozprávok. Túto kliatbu
môžu prelomiť iba deti. Musela by sa v nich znova narodiť túžba vymýšľať, tvoriť, čítať
knihy. Nechápal som, ako by som mal pomôcť ja? Ako by som mal zariadiť, aby bol väčší záujem o knihy, keď ani ja už nečítam. Nemám čas. Začal som premýšľať, kedy som
mal naposledy knihu v ruke. Bol som škôlkar a naši mi čítali, pretože som sa bál zaspávať. A môj hrdina bol Janko Hraško. Ešte aj v piatej triede som napísal do čitateľského
denníka: hlavná myšlienka v rozprávke O Jankovi Hraškovi je, že sa Janko topil
v polievke...Všetci sa na tom v triede rehotali. Iba ja nie. Odvtedy som zanevrel na knihy, zabudol na kamaráta...
„Mami, nevieš, kde mám všetky svoje knihy?“ Mama sa na mňa prekvapene pozrela:
„Veď si všetky vyniesol na povalu, tvrdil si, že potrebuješ životný priestor!“ „Fakt!
Povala!“ Našiel som ich v starom dedovom kufri, začal som listovať a čítať rôzne príbehy. Ani som nevedel, koľko máme doma kníh.
Začal som chodievať na povalu častejšie, debatoval som o prečítaných knihách nielen
s Jankom Hraškom, ale aj s mojimi kámošmi na „chate“. Navštívil som aj internetovú
knižnicu. S priateľmi a Jankom sme vypracovali ozajstnú stratégiu záchrany Rozprávkovej krajiny. A neuveríte, kto mi pomohol! Moja mama! Nerád to priznávam, je učka.
Má však dobré nápady. Zorganizovala maratón v čítaní na našej škole a neskôr sme
sa zapojili i do celoslovenského reťazového čítania. Spočívalo to v tom, že každú hodinu
dňa, jedna základná škola v kraji čítala rozprávky. Takto to šlo celý marec. Vyvrcholením
tejto akcie bola noc strávená v knižnici. Pre svojich mladších spolužiakov sme pripravili
spolu s učiteľmi zábavný a trošku strašidelný program. Bol plný rozprávkových postáv,
príbehov a tajomstiev. Fantázia sa nielen zrodila, ona priam rástla. Ona až žiarila ako
dúha. Ráno nás už budil veselý šibal Janko Hraško. Oznamoval mi, že misia je splnená.
Rozprávková krajina je zachránená. Bol som na seba pyšný...pokiaľ som sa nevidel
v zrkadle. Za noc mi narástli biele fúzy. Žiadny zázrak, zubná pasta!
Čítaním kníh sme pomohli nielen rozprávkovým bytostiam, ale i sebe. Predstavte si,
mám bohatšiu slovnú zásobu, konečne som napísal lepšie diktát. A to ocenila i naša
učka! (Až svietila spokojnosťou).

Jedného večera, keď som si išiel ľahnúť do postele, tak ako každý deň, sa stalo čosi
nečakané... Toto sa nemalo stať! A stalo sa.
Ráno som sa zobudil a bol som... medveďom. Môj šok bol strašne veľký. Čo budem
robiť, veď som zviera? Ozajstný maco, žiadny Ivan z Mrázika. Kto mi pomôže? S nijakou Nástenkou nechodím, aby ma oslobodila. A to, že jeho zmenu spôsobila namyslenosť, ma nenapadlo.
Zrazu do izby vpálila mama. Začala kričať, dokonca zobrala metlu a bila ma z celej sily.
Neostávalo mi iné, iba utekať z domu ostošesť.
Bol som zviera a patril som do lesa. Veru som sa tam aj vybral, ale veľmi som sa bál
toho, že ma napadne nejaké zviera alebo človek. Čo keď ma napadne nejaký pytliak,
ktorý bude chcieť, aby som mu zdobil obývačku ako trofej. Nebolo mi všetko jedno.
V týchto chmúrnych úvahách mi dodávalo troška odvahu to, že som medveď a nie myš.
Do lesa prišiel človek z našej dediny, skočil som mu do cesty. Zľakol sa a chcel ujsť,
no ja som začal naňho kričať:,,Počkaj, to som ja, Ľubo, neboj sa, vráť sa!“ Lenže
on nepočul môj hlas, iba môj medvedí rev a tak zobral nohy na plecia. Začal som sa túlať
po lese. Zbadal som líšku, zľakol som sa jej a vyplašil som ju svojím revom. Neskôr som
stretol vlka. Veľmi ma prekvapilo že som mu rozumel „Čo tu robíš, vlk? Ako sa máš,
kamoš?“ „To je moje územie, votrelec, zmizni!“ povedal vlk. „Stratil som sa. Povedz mi,
prosím, kadiaľ mám ísť k ľudským obydliam?“ Poslal ma za múdrou sovou, ktorá mi
poradila, aby som vyváľal v mede lesných včiel a hodil sa do rieky. Bol to pre mňa
trochu problém. Nevedel som, kde nájdem v lese nejaké nákupné stredisko, aby som
kúpil med.
,,Au, au!“ Padali na mňa šišky z vysokej jedle. Bola to šibalka veverička. Nahnevaný
som reval:,, To nemáš nič iné na práci, len mi hádzať šišky na hlavu?“ „Čo tu nariekaš
a lamentuješ?“ opýtala sa ma ryšaňa.
,,Nevieš, kde by sa dal zohnať v lese med?“ „Choď na sever k veľkej borovici, tam ho
nájdeš!“
Tak som sa konečne vybral na cestu za svojím cieľom. Čo nevidieť, stála predo mnou
veľká borovica. „Aha, včelie hniezdo, konečne mám med.“ Najprv som sa musel vyškriabať na strom. Potom rýchlo vybrať plát medu a rýchlo utekať pred rojom rozzúrených
včiel. Cestou som med na seba vylial a poriadne sa ponatieral. Dobehol som k rieke
a ponoril sa do nej celý. Silný prúd ma stiahol až k vodopádu. Pri páde dolu do rieky
som sa udrel o kameň a stratil som vedomie. Prebral som sa až vo svojej posteli.
Vyzeralo to ako na bojisku.
Veru, som rád, že som znova človekom. Ale asi sa budem pozerať na prírodu očami
medveďa. Ako by mi bola mojím druhým domovom.
Ľubomír Greštiak, 8. B

Marek Kovalik, 8. A
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Nemý medveď
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden medveď, ktorý nevedel rozprávať. Reč stratil počas
požiaru, ktorý vypukol pred rokom v hore. Otecko s mamičkou veľmi plakali, keď sa to
dozvedeli. Bolo to smutné pre celú medvediu rodinu.
V zime si rodičia priali, aby ich medvedík začal rozprávať. Márne čakali na zázrak. Aj na
druhú zimu si želali, aby sa ich medvedík uzdravil. Nedarilo sa. Hľadali pomoc. Nakoniec sa dozvedeli, že deťom plní želania Mikuláš. Vybrali sa ho hľadať. Nevedeli, kde ho
nájsť. Nakoniec ich vyhľadal on. Prosili ho, aby ich medvieďa začalo rozprávať. Mikuláš
potrel papuľku mackovi voňavým lesným medom. A vtom medvedík začal rozprávať…
A jeho prvé slovo bolo „mama“. Jeho mamka sa veľmi potešila a rozkotúľali sa jej veľké
medvedie slzy. Tešila sa celá medvedia rodina. I celý les. Všetci poďakovali Mikulášovi.
Na tento zázrak nikdy nezabudnú. Medvedík teraz rozpráááva a rozpráááva, až sa mu
z papuľky prááši. Teda po medveďovsky, s kamarátmi.
A zazvonil zvonec a sladkej rozprávky je koniec.
Monika Jašová, 4. ročník

Malé medvieďa
Kde bolo, tam bolo, žila raz v jednom lese medvedia
rodinka. Žili v brlohu.
Jedného dňa bolo medvieďa veľmi hladné. Nemali mu rodičia čo do úst vložiť, tak sa
rozhodli, že mu pôjdu do lesa zohnať nejakú potravu. Lenže malé medvieďa sa veľmi
bálo tmy a samoty, preto ho museli zaviesť ku starej medvedici a starému medveďovi. Starí rodičia sa veľmi potešili, keď zbadali nečakanú návštevu. Malému medvieďaťu sa dali najesť a medzi tým šli rodičia hľadať med a zbierať maliny. Keď
nazbierali plný košík malín a zohnali vedierko medu, vybrali sa domov. Cestou stretli
zlé medvede, ktoré ich chceli obrať o jedlo. Medveď poslal medvedicu domov s jedlom a on sa pobil s medvedími nespratníkmi. Medvedica prišla domov a urobila malinovú večeru. Medvieďa bolo veľmi šťastné, pretože už nebolo hladné. Spýtalo
sa svojej mamičky:,,Kde je ocko?“ Medvedica zostala smutná a povedala, že cestou
ich stretli zlé medvede, ktoré ich chceli obrať o jedlo a medveď sa šiel s nimi biť.
Prišiel celý doráňaný. Mama medvedica ho poliečila a dala sa mu najesť, aby zosilnel. Aj malý macko silne fúkal ockovi zranenú labu. Tak to videl robiť mamičku,
keď si zapichol tŕň do labky. A veru sa už ocko medveď usmieva, iste sa mu už rana
hojí. V jaskyni im je príjemne a útulne. Zajtra zažijú ďalšie dobrodružstvá v prírode. Žijú si tam šťastne až doteraz. Z malého medveďa je už tiež ocko, ktorý ma svoju
vlastnú rodinku.

Medvedie rande

Lenivý Medveď

Medveď ráno vstal.
A tak si on povedal:
„U susedov pekná kočka,
ožením sa s ňou do rôčka.“
Pozval večer medvedicu,
podal jej čučoriedkovú kyticu.
Ona sa jej potešila,
a medveďa vystískala.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna
medvedica, ktorá mala tri medvieďatá.
Jedno sa volalo Klára, pretože to bolo
dievča. Druhý sa volal Maroš a tretí
Johan.
Keď boli starší, medvedica ich učila
všetko potrebné, čo budú potrebovať
v živote. Všetci dávali pozor, okrem Johana. Stále niečo robil, zabával sa, keď
mama medvedica vysvetľovala. Raz sa
hral, inokedy sa mu driemalo.
O tri mesiace neskôr sa medvedia rodinka
rozišla. Každý išiel svojou cestou. Aj malý Johan kráčal svojou cestou. Ale nevedel sa o nič postarať, dokonca ani o jedlo.
Tak sa chodil nažrať do kontajnerov. Keď
sa blížila zima, nevedel, kde sa má schovať. Takto celú zimu prespával v starom
deravom kontajneri na okraji lesa.
S prvým jarným slniečkom sa začal topiť
sneh a prichádzala voňavá jar.
Práve vtedy lesníci kontrolovali chodníky.
No zrazu zbadali kontajner,
v ktorom spal medveď Johan. Prišli
k nemu, otvorili kontajner a tam ho našli.
Pomysleli si, že to bude veľmi hlúpy
medveď, keď si nevie nájsť poriadny
brloh. Zobrali ho do zoologickej záhrady.
Tak, takýto bol príbeh nášho Johana.

Medveď celý prekvapený,
vyvalil sa na zem celý.
Prvá pusa je pre neho
malá jarná čerešňa.
Medvedica iba kuká,
Čo to stvára zaľúbený hlupák.
Nelež mrmloš, ber sa k stromu.
A dones mi trošku voňavého medu.
Hundre medveď, ech, tá láska,
veď je ťažká...
Marcel Škrabek, 4. ročník

D. Planieta, 5. B

Damián Bíreš, 4. ročník
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-Súťaž-Súťaž-Súťaž-Súťaž-Súťaž-Súťaž-Súťaž-Súťaž-Súťaž-SúťažMilí kamaráti, to je úloha pre Vás! Rozhodnite, ktorí z Vašich spolužiakov je najlepší
prispievateľ do časopisu Hrapinosek. Hlasujte na našich školských www stránkach.
Najúspešnejší žiak bude odmenený na záver školského roka. Zdraví Vás HRAPINOSEK.

Medveď a poľovník
Kedysi dávno bola veľká búrka. Oblohu prečesávali blesky a zem sa od dunenia
hromov triasla. Hneď na druhý deň vyšiel mladý poľovník do lesa niečo uloviť. Ako tak
kráčal po lese, začul v húštine tenučký piskot. Opatrne kráčal za zvukom a zrazu zbadal
malé medvieďa. Túlilo sa k svojej matke, ktorú privalil kmeň starého stromu. Poľovník
vzal medvieďa na ruky a odviedol si mláďa domov. Tu mu dal teplého mlieka a uložil ho
do prúteného košíka.
Malé medvieďa sa rýchlo stalo obľúbeným členom rodiny. Každý deň dostalo svoju
porciu mlieka a šlo sa túlať po lese.
Ako medvieďa rástlo, jeho potulky trvali čoraz dlhšie, a jedného dňa sa vôbec nevrátilo.
Aj keď im lesný kamarát veľmi chýbal, všetci boli šťastní, že si našiel svoje miesto
v prírode.
Prešlo veľa rokov a na medvieďa sa už dávno zabudlo. Raz, skoro ráno išiel poľovník na
poľovačku. Ako tak potichu kráčal po lese, zazrel pytliaka, ako kladie pasce na zver.
Skríkol naňho a utekal k nemu. Pytliak vytiahol pušku a namieril s ňou na poľovníka.
Keď už chcel vystreliť, vyrútil sa spoza smrekov medveď. S obrovským revom zložil na
zem pytliaka. Vtedy spoznal poľovník, že tá ozruta je to malé medvieďa, ktoré pred
rokmi vychoval a takto mu splatilo svoj dlh za život. A ja si myslím, že všetko dobré sa
nám raz vráti.

Marek Kovalik, 8. A

UROB TO ZLOŽITO

Hladný macko

UROB TO ZLOŽITO

Zima chladí,
mrázik páli,
medvedík si cestu
do dediny razí.
Čože ho to láka
k ľudským príbytkom?
Prázdne bruško má,
hlad ho prezrádza.
Muzikanti mu v ňom hrajú
a pokoja nedajú.
Zasýtiť sa macko musí,
inak bude hrabať v koši!
A keď ho tam stretneme,
kde sa pred ním skryjeme?
Marcel Škrabek, 4. ročník
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