
O bramborách 

Byli prázdniny, když rodina Nováků právě vyjela stanovat do Beskyd. 

Jeli dlouho, Toník a Barča si už začali stěžovat. Táta je však ujistil, že za chvíli jsou tam. Opravdu asi po 

deseti minutách dojeli na místo. Rodiče postavili u lesa stan, zatímco děti už zkoumaly okolí. 

Naneštěstí však Toník po chvíli uklouzl a rovnou „žbluňk“ do říčky. Barča se smála, ale Toníkovi do 

smíchu nebylo. Měl úplně mokré boty. Vrátili se tedy na mýtinku, kde měli stany. Mezitím, co byli 

pryč, táta rozdělal oheň a na něm si opekli maso a brambory. Ale děti si usmyslely, že večeři dnes 

prostě nedojedí. Večer před spaním táta sourozencům vyprávěl strašidelné, ale i vtipné příběhy. Děti 

usnuly klidným spánkem, ze kterého je po nějaké chvíli probudil prapodivný zvuk. Před stanem se 

ozývalo šustění listí a zvláštní skřípavé zvuky. Děti byly k smrti vystrašené, avšak taky zvědavé. Proto 

opatrně vykoukly ze stanu a uviděly nějakou bytost. Toník pošeptal Barče: „To je nějaké monstrum, 

Baru.“ 

Ale Barča měla jiný názor: „To je přece kočka,“ šeptala. „Né, na kočku je to velké, ale ať je to, co je, 

blíží se to k nám,“ rozumoval Toník. Po chvíli takového dohadování se sourozenci shodli, že to není 

ani kočka, ani monstrum, ale srna. Při dalším pozorování zjistili, že srna nejde po nich, ale po zbytcích 

od večeře. Poté, co srna sežrala všechno, co bylo v jejím zorném poli, odešla. Děti pomalu opouštěl 

strach. Avšak od té doby na stanování vždy všechno dojedly, protože co kdyby příště místo srny přišlo 

třeba ………….. divoké prase! 

                                                                      Klára Benešová, 5.A 

 

 

Dlouhá noc 

Jednou o víkendu jela rodina Pokorných stanovat.  

Přišli k lesu nedaleko řeky Dunaje. Rodiče založili oheň, dědeček postavil stany a babička s dětmi 

opekla brambory. Když večeřeli, přiběhla k nim divoká kočka s vyskočila na stůl. Táta ji odehnal. Po 

večeři všichni spokojeně zalezli do stanů a usnuli. Pepa v noci dostal žízeň a šel se napít, jenomže 

neměl baterku. Neviděl na cestu, a tak šel rovnou za nosem, až došel kamsi hluboko do lesa. 

Najednou cítil, že mu vlhnou boty. Stál v malé říčce! Pomalu se z ní vydrápal, až byl celý na souši. Řekl 

si, že se mu nemůže přihodit nic horšího, ale pak na chvíli zaváhal a dostal strach. Něco hlasitě 

zašustilo v tmavém křoví. Pepa si pomyslel: „Je to medvěd!“ 

Srdce mu tlouklo jako o závod a čas jako by se zastavil. Vzápětí z křoví vyběhla srna. Pepovi se ulevilo. 

Začal pátrat po cestě zpět do jejich malého tábora. Už svítalo a Pepa zahlédl maminku s tatínkem, 

kteří ho již ustaraně hledali. Rozběhl se za nimi a skočil jim do náruče. Rodiče ho odvedli do stanu a 

tam Pepu okamžitě zabalili do deky. Po Pepově usušení si dali i s babičkou a dědou vydatnou snídani, 

u které jim chlapec povídal o průběhu své nedobrovolné noční procházky. 

                                                              Agáta Podroužková, 5.A 


