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JARNE DOBRODRUZSTVA

SrnČek Kopytko sa práve zobudil. lšiel sa hrat's bratom a lesnymi zvieratkami. Kopytko
videl rozkvitnuté stromy a pestré farby. Najobl' benejšiu farbu maI zelen .

Bolo slneČné popoludnie. Kopytka dráždilí svieže vóne. Lenže čo? Uvidel vlka, ktory chcel
zoŽrat'bezbranné mlád'atá. Kopytko už aj vedel, čo má robit'. Zavolal na pomoc medved'a
Bruma, orla Doda a myšku Krivku. Kopytko mal plán. Dodo vyletí a začne kr žit'okolo vlka
a Brumo mu vypráši kožuch. Tak sa stalo, ako srnček povedal. Ked'už bolo po boji a po
vlkovi, začali oslavovat'.

IŠli sPIavovat' zurČiaci potok. Každy si maI vyrobit' kajak a srit'ažit'. Niektorí sa aj topili,
lenŽe bol tam Kopytko a on zachraňoval zvieratá, ktoré sa topia. Bratanec Matriš mal

Pomáhat' Kopytkovi so záchranou zvierat. Aj ježka P tnika, jeho verného priatel'a, museli
zachránit'. BoIa to drina, ale zachránili ho. Medved' bol taky nemotorny, že so svojím
bruchom prederavil cely čln. Ale nevedeli, že na nich číha slovensky rjhor. Mal vel'ké
zahnuté zubY a vel'mi kusal a slintal. Ešte št'astie, že bolo po pretekoch a všetci boli vonku
a opal'ovali sa.

A Kopytko si tento príbeh zapamátal dodnes.Ai ia si budem tento príbeh památat'ako
Kopytko, lebo sa mi stalo niečo podobné.

Raz nám zo skautingu napísali, že pójdeme na splav. Ked' sme cestovali na miesto,
uvedomil som si, aké je byt'na kanoe. ZI'akol som sa. Dorazili sme na miesto a znova som
sa zl'akol, lebo voda tiekla vel'mi rychlo. Bola studená.

NajPrv Sme si zajedli a ved ci hrali na gitare pri ohnisku. Potom začal mój horor. Nasadli
Sme do kanoe. A odrazili sme sa od brehu. Ked'sme ešte stále boli blízko pri brehu, hned,
Sme sa Prekotili. Boli Sme mokrí ako myši. Nevedel som nájst'šiltovku, lebo mi odplávala a

Pat'ovi spadla do vody hračka. Bolo tam asi pát'metrov vody.

Našt'astie som sa neutopíl. A odvtedy nechcem plávat'na kanoe.


