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Legenda o vzniku farieb. 

Jeden Boh mal kedysi nudu. Lebo celý svet bol šedý.

Stromy šedé, tráva šedá, všetko šedé. A bola aj tma. Raz sa

rozhodol vyrobiť si lampičku. Vyrobil ju, zapol a zrazu!!! Sa

všade do sveta rozleteli farby.



Druhá legenda o vzniku farieb. 

Jeden Boh mal kedysi skutočnú nudu. Všetko bolo šedé.

Ale tma nebola. Rozhodol sa skúsiť vytvoriť farby. Nepáčili

sa mu, tak ich zatvoril do truhlice. Boli príliš bledé, stvoril

ich takmer ako biele. Truhlicu potom zasypal. Iný Boh

potom mal svet príliš nudne šedý. Ale nevedel ako vyrobiť

farby. Raz si všimol veľmi podivnú hromadu štrku a

kamenia. Celú ju odhrabal a tam našiel truhlicu. Otvoril ju

a čo sa nestalo! Farby sa všade rozleteli. Zdali mu príliš

bledé a tak ich stmavil. Stromy už neboli šedé, ale zelené a

ich kmene boli hnedé. Vznikli farby!



Legenda o vzniku dinosaurov. 

Jeden Boh bol síce vo farebnej zemi, ale nemal spoločnosť.

Cítil sa sám. A spoločnosť pritom chcel mať. Tak sa

rozhodol kúzelnou lyžičkou si niečo vyčarovať. Pochyboval,

že to bude spoločník. Vyčaroval niečo, a zistil, že narodil

Apatosaura. Skúsil to znovu. Stegosaurus sa mu podaril.

Znovu. Podaril sa mu Ankylosaurus. Vznikli dinosaury, čiže

mal spoločnosť!



Legenda o zrodení sopiek. 

Bol raz jeden Apatosaurus. Zrazu na jednom mieste najprv

spadol a potom skamenel. A potom sa mu zrazu v chrbte

urobila obrovitá diera. A čo sa nestalo! Z diery začala šlahať

láva, žeravé kamene a oheň! Vznikli sopky. Lebo to sa stalo

aj iným Apatosaurom.



Legenda o vzniku Pteranodonov. 

Bol raz jeden Boh. Žil vo farebnej zemi, plnej spoločníkov.

Avšak nevedel sa moc rýchlo presúvať. Musel chodiť na

zemi. Preto si vytvoril lietadlo. Preletel na ňom na úplne

opačný kút zeme. Odišiel od lietadla trošku ďalej. Tam

zatiaľ niečo robil, ale s jeho lietadlom sa dialo niečo úplne

iné. Totiž on pristál vedľa stromu a zo stromu vyšľahol

blesk a premenil lietadlo na obrovitého Pteranodona! V ten

sa rozmnožil na veľmi veľa malých. Vznikli Pteranodoni,

Quetzalkoatli a iní lietajúci dinosaury.



Legenda o vzniku zeme. 

Vesmír bol kedysi plný planét, avšak bez zemegule.

Ale namiesto zemegule tam poletoval obrí Ankylosaurus.

Ten sa raz schúlil, skamenel, stal sa zemeguľou. Jaskyne

sú jeho cievy, jadro je jeho srdce. A všetky jaskynné dutiny

sú jeho nosné dutiny. Jeho srdce stále bije, aj keď už je

skamenelý. Stále žije.
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