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Kaste på stikka
I dag henter farfar Olav etter skolen.
- Hva gjør du i friminuttene, da? spør farfar.
- Jeg liker best å sparke fotball, sier Olav.

Men det er vanskelig hvis de store er med.
De skyter så hardt. Da vil ingen stå i mål.

Olav spør farfar hva han pleide å gjøre på skolen. 
Farfar tenker seg om.
- Jeg likte også å sparke fotball, sier han.

Og så bygget vi hytte i en skog ved skolen.
- Akkurat som oss! sier Olav.

Hva likte du aller best, da?
- Det var å kaste på stikka, sier farfar.
- Hva er det? spør Olav.

Farfar forklarer:
- Å kaste på stikka var en konkurranse.
Vi kastet femøringer mot en pinne eller en vegg. 
Det var pinnen som ble kalt ei stikke. 
Femøringene var store og passe tunge.
Det var om å gjøre å komme nærmest 
pinnen eller veggen med en av sine mynter.
Når alle hadde kastet,
samlet vinneren myntene i hånda.
Så valgte han «kron» eller «mynt» 
og kastet myntene opp i lufta.
Hvis han hadde valgt «kron»,
fikk han myntene som landet med krona opp.

Kapittel 14 Før i tida Hl stikke - en trepinne
femøring - en mynt verdt fem øre. Den ble fjernet i 1982. 
kron og mynt - navn på de to sidene av en mynt



Hvis han hadde valgt «mynt»,
fikk han myntene som landet med «5 øre» opp.
Så sa den som kom nest nærmest
stikka eller veggen, «kron» eller «mynt».
Han kastet resten av myntene i lufta.
Slik fortsatte vi til alle myntene 
var fordelt.

- Noen kastet bort 
sparepengene sine.
Det var jo ikke så bra, sier farfar.
- Vi hadde nok ikke fått lov 
til å kaste på stikka, sier Olav.

Vi får ikke lov til å ha med 
penger på skolen.

Farfar ler.
- Nei, jeg kan tenke meg det.
Vi fikk heller ikke lov til
å kaste på skolen, men vi 
gjorde det likevel når ingen 
så på. Men vi kastet mest 
etter skoletid og i helgen.
Og gøy var det!

Barn som kaste

Snakk om teksten
1 Hvorfor tror du mynter ikke lages av sølv lenger?

-M; 2 Hvorfor fikk ikke farfar lov til å kaste på stikka på skolen, tror du? 

-M; 3 Hva liker du å gjøre i friminuttene?
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