Lucie a Eliška z V. A
Jak Ferda, Bláža, Mirek, Petr a Ester potrestali pytláka
V malém městečku žil pytlák, který kromě chytání zvěře kalil vodu v rybnících a řekách. Jednou
šel tento pytlák k rybníku, kde žil kapr Ferda, a chtěl otrávit Ferdovu nejlepší kamarádku - žábu
Blážu. Když se všichni z rybníka dozvěděli, co pytlák chce udělat, rozhodli se, že ho potrestají a
začali vymýšlet plán.
Žába Bláža a žabák Mirek se nabídli, že odskáčou do jeho domečku a obrátí ho vzhůru nohama.
Rak Petr vymyslel, že se došine do jeho práce a posadí se na židli, a až si pytlák sedne, tak ho
štípne. Nakonec je napadlo, že až pytlák půjde zase kalit vodu do jejich rybníka, tak všichni
podplavou pod břeh a proboří ho pytlákovi pod nohama. A až spadne do vody, štika Ester ho kousne
do nohy a nepustí ho, dokud neslíbí, že se polepší.
Když pytlák přišel večer domů a uviděl, co se stalo s jeho domečkem, strašně řádil. Rozhodl se, že
to zítra po práci opraví a chtěl jít spát, ale zjistil, že i postel je v troskách. Celý nasupený vyšel ven a
vyspal se na trávníku.
Už byl skoro v práci, když uslyšel strašný křik - jeho šéf chtěl zkontrolovat, jestli je jeho nová židle
v pořádku, posadil se a rak Petr ho strašně štípl. A tak šel pytlák radši k rybníku. Kapr Ferda, který
měl zrovna hlídku, ho spatřil a hvízdl. Všichni zabrali a žbluňk - pytlák byl ve vodě a už k němu
plavala Ester, vycenila zuby a kousla ho. Pytlák křičel o pomoc a sliboval, že s pytlačením je konec
a že jim každý den bude nosit trochu krmení pro rybičky, až Ester konečně povolila. Bývalý pytlák
se řídil svým slibem a stal se z něj porybný. Za odměnu si mohl domů vzít pulce Edu, užívají spolu
spoustu legrace a každý den chodí s Edou k rybníku, kde kdysi žil...

