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Žáci 7. ročníku píší (nebo kreslí),
jak si představují domácí strašidlo.
Marko Duspara
Byl by to duch s velkýma ušima a očima, měl by čtyři ruce, v jedné ruce kladivo,
v druhé meč, ve třetí slzný plyn a ve čtvrté nic. Měl by černé, dlouhé vlasy,
červené oči a vylézal by jenom v noci, až všichni usnou. Jmenovalo by se to
Mrkev.

Hugo Pešát
Mé strašidlo by se jmenovalo Bonifác. Byl by temný jako noc. Nohy by měl od
lidských hříchů umazané. Ruce od strachu rozmazané.
A kdyby se jen někdo opovážil podívat do jeho obličeje, nejspíš by hrůzou
zmizel.
Co provádí? Odpověď jednoduchá: Krade lidem naději.

Lenka Vojtková
Já si představuji takové strašidlo: Má oholenou hlavu, dlouhé, zelené, špičaté
nehty, červené oči, špičaté zuby. Teče mu z nosu krev a je celý od slizu.
Má na sobě černý nátělník a černé kalhoty, chodí bosky. Skáče po posteli a na
co sáhne, to hned zničí, jenom o půlnoci chodí strašit! Jmenuje se Kazisvět
Černý.
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Milan Mičaník
Já si představuji člověka, který je plešatý, velký, svalnatý, oblečený, má modré
oči, velké zuby a vydává ptačí zvuky. Nemluví a chodí jenom v jeskyních a má
velkou sekeru. Živí se masem. Jmenuje se Kratos.

Richard Štefek
Strašidlo domácí by mělo mít velké zuby a také by mělo připomínat klauna nebo
nějakou oblíbenou postavu osoby, kterou má vystrašit, a mělo by lézt ze sklepa
nebo ze skříně. Strašidlo domácí by se ze začátku mělo chovat jako kamarád a
potom postavu vystrašit, když to zrovna nečeká. Jmenuje se Strašič Blboucí.

Adéla Jankůjová
Jmenuje se Bubla. Má dlouhé, růžové pařáty a nohy. Z hlavy mu trčí tři
chloupky. Ve tmě straší jen děti, které ve škole zlobily.

Natálie Halavičová
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Eliška Hlavatá
Moje strašidlo se jmenuje Bubbo, má dlouhé nohy a místo rukou má chapadla a
je celý bílý. Má rudé oči a jeho tvář nikdo nezná. Zjevuje se o půlnoci v okně a
kouká se na vás, jak spíte. Když si je jistý, že tvrdě spíte, vleze do pokoje a
ukradne vám patero ponožek.

Matěj Miho
Je celý bílý jako zeď, chladný jako led, strašidelný, hlučný. Přijde vždy o půlnoci.
Poznám ho tak, že mi začne být zima, začnou se hýbat záclony, i když jsou okna
zavřená. Schovává mi věci do školy, pak je ráno hledám, zapíná mi večer televizi,
shazuje mi věci ze stolu. A říkám mu Pepa.

Dominik Záhora
Naše domácí strašidlo se jmenuje Barabáš. Jeho tělo je kulaté a velké jako
basketbalový míč, má zelenou barvu. Má čtyři ruce, na každé straně dvě s
dvěma prsty, místo nohou má dva ocasy. Uprostřed těla má tři oči, z toho
jedno je větší než ostatní a je uprostřed mezi ostatními dvěma, ve velké puse
má plno ostrých zubů.
Rád se objevuje hlavně večer, ale někdy nás straší i přes den, kdy nám vypne
televizi nebo ji zapne. Večer dělá neplechu v kuchyni, kde otevírá a zavírá
skříňky, pouští vodu a krade jídlo. Sem tam v pokoji rozhází hračky a oblečení.
Nejdříve jsme se ho báli, ale teď už je to náš kamarád. Žije s námi už pět let.

Nick Klouček
Představuju si člověka, který je vyžle a má dlouhé nehty, ošklivou tvář, moc
dlouhé vlasy, asi o půl metru vyšší, polonahý, černé oči, strašidelné zuby, slizký,
mokrý a vydává divné zvuky. Nemluvící. Chodil by jen v noci po bytě s kladivem
v ruce a všechno by shazoval, dokud by nenašel něco k jídlu. A jmenuje se to
Samara.
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Tereza Kristianová

Adam Rojíček
Představuju si takové velké strašidlo bez obličeje, celé černé. Strašně dlouhé
ruce, straší a krade ponožky a v noci vyjídá ledničku. Jmenuje se Igor.

Tereza Matějů
Moje strašidlo má dlouhé a pokroucené ruce, nohy má krátké, chlupaté a
hlavně moc smrdí. Půlku jeho těla pokrývá hnědá hustá srst, druhá půlka těla
malinké bílé peří. Oči má zelené, které umějí svítit ve tmě. Vlasy má fialové,
dlouhé a kudrnaté. Uši má špičaté a červené. Obličej má obrostlý srstí, ale jeho
oči přes chlupy prosvítají. Mého strašidla se lidi velice bojí, protože netuší, z
čeho všeho se skládá a co je vlastně zač. Netuší ale, že kdyby ho více poznali,
byli by super kamarádi. Moje strašidlo umí poznat hodného a zlobivého člověka,
protože má svítící oči. Straší děti v noci. Jmenuje se Štrudlík.
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