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Bol raz jeden            , ktorý veľmi rád strašil a jedol ľudí. Keďže však mal iba toľko                , koľko je v jednom 

hokejovom zápase bránok na ľade, žiaden človek sa ho nebál a už vôbec žiadneho nemohol zjesť, pretože 

mu tie jeho zuby nestačili na prežúvanie. A tak sa raz hladný a smutný túlal zimným                        dovtedy, 

kým les neskončil a vlk neuvidel za ním                 .  To mesto bolo veľké a hlučné. Vlk sa potešil, pretože v meste 

žije veľa ľudí, a tak má väčšiu šancu, že sa mu nejakého podarí nájsť nejakého mäkkého strachopuda, ktorý 

sa bude ľahko žuvať. Chodil po dlhých uliciach, ktoré boli také rovné ako bránkové čiary a snažil sa byť 

hrôzostrašný. No nepomohlo. Smiali sa mu dospelí, aj                        .  Vlk posmunel, kráčal mestom a v žalúdku 

mu vyhrávali muzikanti. Všade sa však dalo najesť iba za peniaze. A tak vlk premýšľal, ako sa k                    dostať. 

Aby sa dobre najedol, potreboval aspoň toľko peniažkov, koľko je dvierok na mantineloch.  Ako tak kráčal 

zamyslený, počul veľký hluk a smiech. To deti na neďalekom ihrisku šantili, guľovali sa a hrali zápas s 

čudnými palicami a              .  Ešte nikdy taký šport nevidel a tak vypleštil oči od prekvapenia tak veľmi, že ich 

mal veľké ako kruhy  na vhadzovanie. Pozeral na loptičku, za ktorou sa naháňali, vyzerala ako pomaranč, 

bola oranžová a vábila ho. Romýšľal, či by sa náhodou nedala zjesť.  Tu zrazu sa jeho myšlienka stala 

skutočnosťou a loptička pristála priamo pred hladným vĺčkom. Usmial sa, zdvihol ju a zahryzol z celej sily. 

“Auuuuuu!” zreval zrazu na celý kraj, pretože loptička bola taká studená a tvrdá, že sa milému vĺčkovi začal 

kývať aj preposledný z jeho zubov. Deti sa preľakli, ktože to silno kričí. Obzreli sa a zbadali vĺčka ako roní 

krokodílie slzy od hladu aj od bolesti. Toľko plakal až naplakal celé                      , a keďže bola zima, jazero 

rýchlo zamrzlo a vznikla krásna rovná plocha, ktorá priam vábila korčuľovať. Tak sa deti rozutekali domov po                    

.          . Ale že to boli dobré deti, nezabudli ani vĺčkovi zobrať niečo pod zub, keď im naplakal také krásne 

ihrisko. Doniesli dobroty od výmyslu sveta, len malý Mirko doniesol malú konzervu s                  a                  . 

Keď to vĺčik zbadal, zagúľal očami, ohrnul nosom, kýchol si a razom ju odhodil za seba. Nevšimol si, že sa za 

ním už deti preháňajú na korčuliach s hokejkami a loptičkou, ktorá ich však na ľade vôbec nechcela 

poslúchať. Tu pristála Ferkovi na hokejke              , ktorá sa tak krásne šúchala po ľade, že už s ničím iným deti 

ani nechceli hrávať. A aby vĺčik už viac neplakal, zobrali ho medzi seba, naučili ho korčuľovať, kŕmili ho 

dobrotami s maminej kuchyne a hrávali s ním hokej. Najradšej ho stavali do                 , pretože bol síce nemo-

torný, ale aj veľký a ťažko mu bolo dať gól. Iba občas ho nechali hladného, keď potrebovali zarovnať ryhy na 

ihrisku. Vĺčko rád hrával hokej a vždy sa mu podarilo všetky góly pochytať, dali mu deti prezývku GOOOLY. 

1. Koľko zubov má vĺčko? 

2. Koľko peniažkov potreboval, aby sa najedol?

3. Aké číslo nosí GOOOLY na drese?

4. Ako sa volá čudo, s ktorým sa hrá hokej a vyzerá ako konzerva?

5. Ako sa volá v hokeji hráč, ktorý chytá v bráne?

6. Nakresli najlepšiu dobrotu, ktorou by si ponúkol GOOOLYHO z maminej kuchyne.


