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Čoho sa Bruno bojí
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Novohronec je malé mestečko medzi horami. Také malé, že by ste ho na
mape len márne hľadali. Je to vlastne iba machuľka učupených domov
a domčekov, čo sa chúlia pred vetrom, krčia svoje strechy, aby neprečnievali
ponad okolité kopce. To sa však nemôže stať ani náhodou, lebo hory dookola sú vysoké, vysokánske až po oblaky. V lete sú zelené, na jeseň farbisté
ako šarkany. A keď v zime do údolia nafúka sneh, navŕši sa ako popol na dne
starého vandlíka, mestečko akoby úplne zmizlo zo sveta. Vietor ho sem naveje vždy neúrekom: do ulíc, záhrad, medzi domy i na strechy. Len v strede
ako maják na mori sa týči kostolná veža. Zopár krokov od nej stojí už od nepamäti pošta. No a odtiaľ každé ráno vychádza s kapsou plnou listov, lístkov
a pohľadníc pán Vilko. Už tridsaťdva rokov! Pozná vo svojom rajóne na hornom konci mestečka každú bránku i schránku, každučkú ulicu, psa i mulicu... Lepšie ako vlastnú dlaň.
Nechodieva sám. To by mu na pochôdzkach bolo otupno. Už dlhé roky vedno s ním meria každodennú cestu Bruno. Bruno nie je kolega ani pes. Bruno
je Vilkov bicykel. No nie hocijaký, ale poštársky!
Nemáva vždy takú vľúdnu náladu ako pán Vilko, niekedy si zašomre, keď
nabehne na kameň alebo do mláky, no i tak je
do poštárskej služby ako stvorený. Vie, kedy
má pridať a kedy pribrzdiť. I to, pri ktorom
dome majú dobrý plot na opretie a kde ho, naopak, musí pridržať pán Vilko, lebo medzi okami pletiva cerí zuby zúrivý pes...
Za tie roky obaja poznajú Novohrončanov
a Novohrončania poznajú ich. Oboch.
„Dobrý deň, pán Vilko! Dobrý deň, Bruno! Čo
nám dnes nesiete?“ volá pán Stankovský, keď
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sa priblížia k jeho bráne.
Pán Vilko rezko zosadne zo sedadla, otvorí svoju kapsu a hneď vie, ktorú
obálku má vytiahnuť. Bruno nechápe, ako to pán Vilko robí, že aj so zaviazanými očami by dokázal vytiahnuť tú správnu...
„Ďakujem, pán Vilko, presne na toto čom čakal,“ pokýval spokojne hlavou
pán Stankovský a odzdravil pána Vilka. Tak ho všetci v meste oslovujú. Volá
sa vlastne Viliam Vilko. Aké jednoduché, povie si možno niekto. No niekedy
je to aj komplikované. Lebo keď ho niekto osloví iba Vilko, Bruno nevie, či
mu tak hovoria z priateľstva, alebo iba pokrikujú na neho priezviskom. Až
časom Bruno zistil, že Vilkom ho nazývajú starí kamaráti zo školy, z práce
a zo susedstva. Nemohol to vedieť hneď, lebo nie je v poštárskej službe až
tak dlho ako pán Vilko. Začal o trinásť rokov neskôr. Takže v spoločnej práci
im to už teraz ťahá na devätnásty...
Bruno mal teda predchodcu. Ten chodieval s pánom Vilkom trinásť rokov.
Pán Vilko ho ako vždy nechal stáť pri plote a vošiel do dvora k pani Sokolíkovej, skúšal klopať na dvere, lebo pri bráne nemala zvonček. Keď mu v papieroch podpísala prevzatie a podpísala sa i na doručenkovú obálku, vyšiel
na ulicu, no bicykel tam už nebol. Nechápal. Či ho už poštárska služba prestala baviť, alebo vyrazil za svojím snom stať sa pretekárskym bicyklom, to
sa už pán Vilko nikdy nedozvedel... No Bruno si myslí, že ho mohol niekto
aj uniesť. Veď po trinástich rokoch sa predsa neodchádza bez rozlúčenia!
Preto sa Bruno bojí. Obáva sa, že i jeho by mohlo také čosi postihnúť. Preto
má najradšej obyčajné listy. Tie pán Vilko iba vhodí do schránky a basta!

1.

Ako sa volá mestečko, o ktorom sa v príbehu hovorilo? (Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou.)

a) Starohronec

b) Novohronec c) Novochronec

d) Novohronecko

2. Napíš do okienka, čoho sa Bruno bojí.
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3. Čo sa naozaj stalo s Brunovým predchodcom? (Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou.)
a)

Prestala ho baviť poštárska služba.

b) Vyrazil za svojím snom stať sa pretekárskym bicyklom.
c)

Zmizol.

d) Uniesli ho.

4. V slove Novohronec sa nachádza slovo Hron, čo je to? (Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou.)
a) mesto

b) rieka

c) vodná nádrž

d) vrch

5. Aké názvy majú rieky zvýraznené na mape Slovenska? (Spoj
čiarou písmeno so správnym názvom rieky.)

B
C

D

A

A

Torysa

B

Váh

C

Dunaj

D

Hron

6. Vysvetli a napíš do okienka, čo znamená veta:
V strede ako maják sa týči kostolná veža.

Vo vete sa nachádza: (Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou.)
a) metafora

b) personifikácia
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c) rým

d) prirovnanie
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7.

Koľko rokov pracuje Vilko spolu s Brunom? (Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou.)
a) 13

b) 16

c) 19

d) 21

8. Ak by poštár Vilko okrem už odpracovaných rokov pracoval
ešte ďalších 26 rokov, koľko rokov by pracoval spolu?

Výpočet:
Odpoveď:

9. Doplň chýbajúce slová a časti slov pri skloňovaní podstatného
mena „poštár“.

SINGULÁR
N
G

Poštár

D

Poštár

A

Poštára

L

O poštárovi

I

44

Poštár

S

PLURÁL
Poštár
Poštárov

Poštár
O
S poštár
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