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DOVOLENKA V MAĎARSKU

Minuly tyždeň sme boli cez letné prázdniny v Mad'arsku. Počula som, že niekde
v Mad'arsku je Atlantída. A preto sme tam išli. Ale najprv sme sa museli ubytovat'. Bol to
krásny hotel.

Každy deň sme niekam išli. V jeden deň sme sa išli potápat' do tej záhadnej Atlantídy. Už

som sa išla ponorit' azrazu som nemala podvodné okuliare a jednu plutvu na nohe.
(Zabudla som si ich nasadit'. O)

Konečne som sa ponorila. Bolo to mega. (Ale ,,najlepšie" bolo to, že som si zabudla
vodotesny fot'ák na brehu.) Ale už mi to bolo jedno, plávala som d'alej. Mali sme št'astie,
žetáAtlantída ešte nevyschla. Pod vodou bolo vel'a zaujímavych vecí.,,Ach, aká škoda,že
som si nezobrala ten fot'ák," takto som si stále rozprávala, pretože tam boli zaujímavé
ryby a rózne veci. No, čo už! Aspoň som si poplávala a v hlave mám spomienku.

DOVOLENKA V CHORVÁTSKU

Boli sme aj v Chorvátsku. Je to krásna krajína. Dalo sa tam niečo si kripit', ubytovat' sa

a mnoho d'alších vecí. My piati (ia a moja rodina) sme tam boli tyždeň. Každ, deň sme sa
išli kllpat'do mora. BoIo to super.

Raz sme si spravili vylet do Vrbníka. Mama mi hovorila, že je to staré pirátske mesto.
Najprv som jej neverila, ale potom áno. Vyplešt'ovala som oči na trj nádheru predo mnou.
Boli sme aj na tajnej pirátskej pláži. Na zemi boli kamene. Pri brehu - ale v mori - plávali
zlatiské rybky. Trocha d'alej od brehu bola vodná jaskyňa, ale ja som tam nemohla íst'.

Zrazu sa vynoriIa pirátska Iod'. BoIo to veI'ké napátie. Na palubu vypochodoval kapitán.
A po ňom vŠetci ostatní. Pozerali sme sa na nich a oni na nás. Potom kapitán vyhlásil
hrubym hlasom: ,,Kto ste a čo tu chcete?!" My sme mu povedali, čo chcel vediet' -
odváŽila som sa ja: ,,Mohli by ste nám dat'vaše autogramy?" Najprv sa začudovali, ale
potom prikyvli. V kaviarni sa nám podpísali a potom nás povozili na ich pirátskej lodi. (Boli
to celkom slušní piráti.)

EŠte chvíl'u sme sa rozprávali a potom sme už museli íst'na miesto Crikvenica. Tam som
ešte chytila do siet'ky mladého zeleného kraba. A potom už smer domov na Slovensko.
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DOVOLENKA V TATRÁCH

Minuly rok sme boli v Tatrách. Bolo tam vel'mi pekne. Každy deň sme išli na nejakri

fantastickrl turu. Na prvej trire bolo niečo zaujímavé, na druhej niečo vel'mi nudné, takže
vám o tom nechcem ani rozprávat'. A na tretej niečo napínavé. Toto vám rozpoviem.

PrechádzaIi sme sa horami. Ja som započula šuchot, ale mama mi povedala, že to sa mi

len zdalo. Potom sa to stalo druhykrát a už to počuli všetci. ZI'akli sme sa. Premyšl'ali sme,

čo to móže byt'. Odrazu sa pred nami objavil rys. Bolo to niečo strašné. Mal ostré zubiská

a špicaté uši. Chvíl'u bolo ticho. Azrazu:,,Prásk!" Rys sa knám pomaly približoval a pod

ním praskali hal zky na zemi. Všetci sme sa triasli od strachu. Báli sme sa, že čoskoro na

nás zarjtočí. A aj sa stalo. Každého z nás piatich naháňal asi tri min ty. Ked' sme sa už

unavili, mňa začal zase naháňat'. (Asi mal stále energiu.) Už som išla dušu vypl'ut', ked'som
zazrela desiatky rysov. Vrhli sa na nás všetkych piatich. Obkl' čili nás, ale vtom sme začuli
niečo alebo niekoho tr rbit'. A dvojnásobne sme sa báli.

Z kopca vykukol pol'ovník s rohom na opasku. Tak to on trrjbil! Rysy sa ho zl'akli

a odcupitali jedenza druhym. My sme pod'akovali pol'ovníkovi a radšej sme už išli. Na toto
dobrodružstvo spomína m až dodnes.


