
                                       Čas pre malého človeka. 
 
Chlapec sa hra s vláčikom na bledomodrom koberci. Vláčik bzučal a chlapec 
mal nesmiernu radosť. No naraz sa niečo stalo. Vláčik zastal. Chlapec berie 
vláčik do náručia a ide za mamou do kuchyne. Mami, oprav mi vláčik. Nevidíš 
že nemám čas choď za otcom do izby. Otec práve pozerá futbal, pred sebou má 
ovládač a fľašu piva. Oci, oprav mi vláčik, nemôžem sa hrať. Pre teba som teraz 
nevidel gol, choď von a neotravuj. Chlapec vzal vláčik do náručia a vyšiel na 
ulicu. Tu hrali chlapci futbal, bol medzi nimi aj Fero z III.B. Fero, Feroo oprav 
mi vláčik. Odpáľ kraťúch nevidíš, že nemám čas Nikto nemá čas pomyslí si 
chlapček a sadá si na lavičku, kde sedí staršia pani. Čo si taký smutný, prihovára 
sa mu. Ale pokazil sa mi vláčik a nikto nemá čas mi ho opraviť. Ukáž, starká 
vybrala spoza vlasov sponu, popchla koliečko a  vláčik sa rozbzučal. Opravila 
mi vláčik, opravila mi vláčik tešil sa chlapček. Vidíš, ja mám času dosť a už 
nikto oň nestojí. To nie je pravda, ja o teba stojím, rozohnil sa chlapček. Ja by 
som tiež chcel mať starú mamu, ktorá by mala čas len pre mňa. Ja už žiadnu 
starú mamu nemám. Aký by to bol krásny svet, keby babičky neumierali a boli 
by stále s nami. Už by mi nebolo nikdy smutno a mal by som sa s kým stále hrať 
a nebol by som nikdy sám. To je svet v ktorom  by som chcel vyrastať.  

Prihláška do súťaže Super trieda - Moja kniha  
Meno a priezvisko žiaka                 Marek Slota  
Adresa žiaka                                     Partizánska 10/4 Handlová  
Meno učiteľa                                   Mgr. Beáta Havranová  
Trieda                                               IV.A  
Email a č.t.                                         beatahavranova@azet.sk      č.t.
0908038793 
Adresa školy                                    ZŠ Školská 526/53 Handlová 972 51  
Email školy                                      zsskolha@gmail.com  
Kategória                                         II. kategória  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