
Hu v škole 

Lea vzala strašidlo Hu do školy. Bolo v taške, ale nepáčilo sa mu tam. Tlačili 

ho tvrdé obaly dosiek a peračník, preto ušlo. Lea si nič nevšimla a spokojne šla 

do triedy. Pozdravila spolužiakom a sadla si na svoje miesto. Otvorila tašku, aby 

si vybrala na lavicu pomôcky a vtom ...  celá zdrevenela. Zistila, že Hu je preč.  

Prepadla ju panika. V tej chvíli nevedela, čo spraví. Ani si nevšimla, že do 

triedy vstúpila slovenčinárka. Napadlo jej, že jedinou šancou ako sa dostať von 

z triedy a nájsť strateného Hu, je vypýtať sa na WC. Nahodila správny výraz tváre, 

ktorý učiteľku obmäkčil. O chvíľku bola Lea na dlhej prázdnej chodbe na prvom 

poschodí. Mala v úmysle zísť po schodoch do šatne, no hneď za rohom, pri 

schodisku zbadala učupeného Hu a skríkla: „ Konečne som ťa našla!“ Schytila ho 

za rukáv a viedla späť k dverám svojej 6.E triedy. Nato sa Hu spýtal: „Prečo je tam 

taký hluk?“ Lea mu odpovedala: „ Lebo v triede sú žiaci, ktorí učenie berú na 

ľahkú váhu. Nesústredia sa na výklad,  vyrušujú a prekrikujú sa.“ Lea prikázala 

Hu: „Schovaj sa do mojej mikiny! Musíme sa vrátiť do triedy!“   

Hu poslúchlo Leu a spolu sa vrátili do triedy. Uplynula polovica hodiny, keď 

Hu vykríklo: „Nudím šša!“ Na to pani učiteľka: „Kto to bol?!“ Podišla k Leinej lavici 

a opýtala sa jej: „To si bola ty ?“ Hu nevydržalo a odpovedaol jej: „ Nie ona, ale 

ja!“ a ukázalo sa jej. Učiteľka spadla na zadok. Cela trieda sa čudovala. „Kto si?“ 

preľaknuto vyjachtala učiteľka.  „Ja šom Hu“, povedalo rozpačito strašidlo. Žiaci 

v triede sa rozosmiali. Plaché Hu sa ozvalo: „Prečo ša šmejete?“ a s plačom ušlo.  

Keď ho našli, stále plakalo. Deti pochopili, že sa nezachovali správne a celá trieda 

sa mu prišla ospravedlniť. Hu poprosilo pani učiteľku, aby ho lepšie naučila 

slovenčinu. Keď malo prvé doučko zo správnej slovenskej výslovnosti, bola tam 

aj Lea, aby na Hu dozrela. Hu pošepkalo Lei: „ Ďakujem ža všetko, čo pre mňa 

robíš.“ 

Ako roky plynuli, Hu sa so školou skamarátilo natoľko, že sa v nej aj 

zabývalo. Cez deň Hu odpočívalo a len sem-tam vystrašilo nezbedné deti, ktoré 

nepočúvali pani učiteľky a v noci strážilo budovu školy pred zlodejmi a vlámačmi.  
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