Pravopisná olympiáda II. kategória (8. – 9.r.) z 12.4.2005

Pred vianočnými sviatkami u nás napadlo množstvo sypkého snehu. Krištáľové iskriace vločky
postriebrili nevysoké vŕšky. Na prírodnom klzisku sa opreteky preháňali malí i veľkí chlapci,
poniektoré dievčatá excelovali precíznymi piruetami. Väčšina malých Spišskonovovešťanov mala
oblečené sýtomodré overaly s červeno-bielymi pásikmi. Všetci ostrými korčuľami brázdili blyštiaci sa
ľad. Dospelí híkali nad šikovnými kúskami svojich ratolestí. Mráz bol tým najvychýrenejším
dizajnérom, pretože vytvoril prekrásnu scenériu. Snehové mantinely na okraji zamrznutého rybníka
boli načisto zľadovatené. Mrazivý vietor ozlomkrky fičal okolo vyštípaných tvárí mladých športovcov.
Tí, ktorí mali v uzimených náručiach malé zavinuté bábätká, s pýchou hľadeli na ich starších
súrodencov. Tento čas veru nebol pre cintľavky. Hvízdajúca a pískajúca meluzína vyrývala do snehu
brázdy. Zvírený snehový páper sa mihal pred bystrými zrakmi a tisol sa až pod mihalnice. Niektorí od
zlosti brýzgali, že im od mrazu zosineli ruky. Ktorísi diváci začali stavať gigantických snehuliakov, iní na
snehové pylóny postavili vymodelované snežné sochy. Pomaly sa chýlilo k večeru. Na tmavej oblohe
sa zjavil Veľký i Malý voz, objavil sa aj jasný Sírius. Poniektorí sa až po siedmich hodinách nabitých
detským džavotom vrátili do svojich vykúrených príbytkov. „Dnes bol vynikajúci deň,“ povedali doma,
„kiežby ich bolo ešte do Vianoc viac!“
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Ktorísi montéri viseli na Moste republiky. Títo odborníci boli z južného Talianska, a preto
zväčša jedli pizzu. Ona spravidla tipovala podľa intuície. Lýtko si obviazal elastickým obväzom.
Zlatokopi sami ryžovali rýdze zlato v plytčinách premývaním na hustých sitách. Jeho hvizd nad
gýčovitými kresbami mu pílil prepichnuté uši. Pri pitve mu zistili cirhózu pečene, zväčšené lymfatické
uzliny a artritídu. Mnohí si zbalili len mikiny a silonové bikiny. Táto kauza mala aj morálno-politický
dosah. Mätú ho jeho sivomodré oči, spod ktorých šľahajú tresky-plesky. V Kine mladých sa rozptýlili
do siedmich radov. Od Ley dostal orchidey, v bunkri však raz-dva uhynuli. V západoslovenskom meste
pod Malými Karpatmi sa konal míting so zástupcom Organizácie Spojených národov v irackom
Bagdade.

