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Milí Švermováci! 

Táto zbierka sa spája s 80-tym výročím našej školy. 

Nájdete v nej množstvo textov a ilustrácií venovaných 

práve jej.  

„Starenka Švermovka kráča ďalej... 

Moderná, pekná, otvára svoju náruč všetkým, 

aby pod jej krídlami ešte dlho nasávali múdrosť, 

ktorá je dobrým základom ďalšieho života...“ 

Mgr. Anna Tokošová 

 



Moja škola 
Naša malá školička, 

vyrástla nám trošička. 

Trošku staršia o rôčik, 

má aj veľký oblôčik. 

 

Má aj veľké dvierka,  

je v nich malá dierka. 

Tá dierka je na kľúčik, 

malý ako klobúčik. 

 

Cez tú dierku pozrieme sa, 

stavebníci niečo nosia. 

Nosia, nosia stoličky, 

pre veľkých aj maličkých. 

 

Lavice už v triede máme, 

už len do nich posadáme. 

Pozriem sa ja sem aj tam, 

prvé miesto zaberám. 

 

Učiteľka na mňa syčí, 

a učiteľ na mňa kričí. 

V každej triede veľký hluk, 

každý kričí, ticho buď! 

 

Školský rok sa začína 

a škola sa prehýba. 

Rastie, rastie do výšok, 

pribudol jej ďalší rok. 

 

Klaudia Plančárová 

Petra Tabaková 

Klára Hanzalová 6.A 

 

 

Milovaná škola 

Každé ráno ponáhľame, 

v taške všetky veci máme. 

Škola to je pohodička, 

nikto sa jej nevie dočkať. 

 

Ako prvá slovenčina, 

v škôlke som vždy o nej snila. 

Tvrdé, mäkké, obojaké, 

všetky hlásky sú vždy ľahké. 
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Čítanie tiež radi máme, 

navzájom sa počúvame. 

Všetky texty  zaradom, 

preberieme s prehľadom. 

 

Na matike počítame, 

veľkú radosť z toho máme. 

A to každý musí vedieť, 

že výsledky musia sedieť. 

 

Z vlastivedy jedničky, 

to pre naše mamičky. 

Jedna päťka neuškodí, 

aspoň vieme, jak to chodí. 

 

O prírode super veda, 

pamätať sa všetko nedá. 

Ľudia, kvety, zvieratá, 

kto to všetko poráta? 

 

A už je tu angličtina, 

cudzí jazyk, to je drina. 

Ale vždy to stojí za to, 

dohodnem sa ako zlato. 

 

Na telesnej šup a skok, 

už sa končí školský rok. 

A posledné zvonenie 

na prázdniny vyženie. 

 

Lucia Betáková 4.C 

 

Naša Švermovka 

 
Už aj malé dieťa vie, 

že raz do školy pôjde. 

Nechá hračky v škôlke 

a nosí knižky v aktovke. 

 

Poviem vám, je to veľká zmena, 

naučiť sa všetky tie písmená. 

Povinne vstávať každé ráno, 

učiť sa musíme, veru áno! 

 

Napriek tomu do školy radi chodíme 

aj keď občas nechtiac zaspíme.  



Sú tam naši učitelia a kamaráti, 

tieto chvíle nám nik nevráti. 

 

Naša škola v tejto chvíli, 

oslavuje veľké osemdesiatiny. 

Bola tu už dávno pred nami, 

pre naše babky a mamy. 

 

Želáme jej do ďalších rokov 

veľa šťastných detí a učiteľov. 

Táto básnička je trochu narodeninová, 

no ty zostaneš VŽDY NAŠA – ZŠ ŠVERMOVA. 

 

Patrícia Brehovská 9.C 

 

Dežkova lavica 

Ahojte, deti, ja som lavica, presnejšie Dežkova. Som úplne 

vzadu. Dežko sedí sám a stále sa nudí... Či je slovenčina, či 

je matematika, ale mňa to veľmi zaujíma. Som rada, keď 

Dežko pôjde na telesnú výchovu, mám konečne pokoj. Keď 

je matematika, stále po mne píše smiešne veci a kreslí po 

mne kruhy kružidlom, no mne tieto veci neprídu veľmi 

zábavné a smiešne. Na slovenčine zasa kreslí a keď sa ho 

pani učiteľka niečo spýta, vždy povie niečo úplne iné. Keď 

je angličtina, tak občas dáva pozor, ale až keď ho pani 

učiteľka upozorní.  

Dežko ani dnes nie je vzorný žiak. Ach, nie, už je tu! Prvá je 

matematika. Och, nie, doniesol si znova kružidlo! Cŕŕŕn! Už 

zvoní. Najhoršia je geometria. Vtedy do mňa neustále rýpe 

a rýpe. Nemá to konca kraja. Po hodine vyletel ako strela. 

Majú telesnú, a tak si môžem vydýchnuť. Och, akých 

krásnych 45 minút. Trvali večnosť. Teraz už len 

premýšľam, ako zvládnem zvyšné štyri vyučovacie hodiny... 

A to je ešte len pondelok. Hrôza! Asi na mňa lezie horúčka. 

Ja nemôžem byť „maród“, ale kedy tak Dežko zamarodoval 

aspoň mesiac, to by bola krása... Konečne by som si 

poriadne oddýchla, možno by mi školník 

urobil aj poriadnu masáž. Jemne by ma 

vybrúsil papierom a všetky škrabance 

a čmáranice by zmizli. Dostala 

by som nový make-up, nový 

náter... 

Ale pozor! Vo dverách už stojí Dežko. Tichučko závidím 

svojim kolegyniam laviciam, aké sú krásne, nepočmárané. 
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Ostáva mi už len dúfať, že ďalší školský rok dostanem 

iného zákazníka. Lebo ak nie, asi požiadam pána riaditeľa 

o predčasný dôchodok. 

Vanesa Butalová 5.C  

Viete prečo? 

Viete prečo? 

Ani ja. 

Viete začo? 

No, jasné! 

V škole je to úžasné! 

Nie však pre učenie...  

Veď učenie je samé mučenie! 

Deťom sa to nepáči, 

je to ako v koláči, 

niečo sladké, niečo horké, 

vždy to chcem len ochutnať, 

je tu fajn, v škole je super, 

možno raz triednemu 

kúpim vodný skúter! 

Verte a či nie, 

naša škola jednička, 

vždy jej kúpim perníčka. 

Z lásky jej ho verne dám 

a potom už len zakývam... 

Sofia Cenknerová 6.B 

 

Škola, školička... 

 
Výročnicu oslavuje škola naša, 

čo múdrosť do našich hláv tak usilovne vnáša. 

Nesmieme však zabúdať, čo si preskákala, 

za tých 80 rokov raz sa smiala, inokedy horko zaplakala. 

Neraz nás ťažké časy ohrozili, 

ba až tak, že našu školu do prachu zrazili. 

http://www.mskamenicna.cz/
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Školu, čo však silná vždy je, 

nič nezahubí, nezabije. 

 

Prečo si však robiť zle či zbytočne sa zlostiť? 

Berme si tak príklad zo spoločnej jednotnosti, 

pretože ak zaberieme všetci spolu, 

pôjdeme nahor a nie dolu. 

 

No boli i dobré časy, 

ktoré dodnes pretrvali. 

I teraz, keď už škole šedivejú vlasy, 

stále je tu plná krásy! 

 

Ľuďom, čo sa pričinili 

o vznik tejto krásnej školy, 

poďakovať by som chcel, 

že ste tu vždy pre ňu boli. 

 

Aj keď vek má vysoký 

a vrásky už na čele sú, 

všetci sme už nedočkaví, 

čo ďalšie roky prinesú. 

 

A na záver len vinš krátky. 

Drahá škola, dožívaš sa osemdesiatky. 

My všetci, čo sa na tvojom rozvoji podieľame, 

do budúcna ti ešte mnoho rokov želáme! 

 

Daniel Motyka 8.A 

 

 

Škola kamarátka 

 

Naša škola veľmi vzácna, 

80-ročná, no veľmi krásna.  

Chodím do nej veľmi rada, 

všeličo ma do nej láka. 

Lákajú ma pesničky, 

básničky a detičky. 

Naučí nás písať, čítať, 

na matike aj počítať. 

http://www.tvdsb.ca/Strathroy.cfm?subpage=78591


Občas v nej aj vystrájame, 

na úlohy však pamätáme. 

Naša škola stojí pyšne, 

vidieť ju až z ďalekej višne. 

 

Školu pozná aj moja mamka, 

ej, veď to bola jej kamarátka! 

V našej škole je „sranda“ veľká, 

zasmeje sa aj naša učiteľka. 

Mám ju rada, vždy sa teším, 

každé ráno do nej bežím. 

Annamária Demková 4.C 

 

 

 

V našej škole 

V našej škole sranda veľká 

i keď do nás hučí učiteľka. 

Naučí nás písať, čítať, 

na matematike aj počítať. 

 

Cez prestávky beháme, 

učiteľov zlostíme. 

Ruština, tá dá nám zabrať, 

„adin, dva, tri, četire, piať“. 

 

Chodíme aj na výlety, 

šikovné tu máme deti. 

Krúžky to je zábava, 

pri ktorej vždy vyhrávam. 
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A čo naše učiteľky? 

Usilovné ako včielky. 

Taká je tá naša škola, 

každý deň nás k sebe volá. 

Michal Drobný 6.A 

Školička 
V Humennom je jedna škola, 

ako sa tá škola volá? 

Bola stará, už je nová, 

je to predsa Švermova. 

 

Ja som žiakom štvrtákom, 

o rok budem piatakom. 

Naučil som sa tu písať a čítať, 

ale aj spievať a počítať. 

 

Na hodinách počúvame, 

cez prestávky vystrájame. 

Naša trieda super je, 

veď to každý o nás vie.  

 

Máme multifunkčné ihrisko, 

chýba nám len klzisko.   

A na tom ihrisku 

beháme, skáčeme, lietame 

a futbal radi hrávame. 

 

Máme tu aj letný tábor, 

netreba naň robiť nábor. 

Hráme sa a spievame 

a na túry kráčame. 
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A tá škola Švermovka, 

je v Humennom jednotka. 

Sú tu dobrí učitelia a žiaci, 

preto nás volajú Švermováci! 

Roman Gabria 4.C 

 

 

 

 

 

 

ilustrácia: Eva Gabániová 9.B 

Škola volá 

Ach, tá naša škola, 

každé ráno celý týždeň nás volá. 

Prežívame tu každodenný stres, 

nie je to tá najhoršia cesta ciest. 

Ten pocit bude mať raz každý, 

že na tejto škole nebudeme navždy. 

Prváčik či deviatak, 

každý má tú Švermovku trošku rád. 

Hoci sme tu len deväť rokov, 

práve tu sme urobili veľa pokrokov. 

Veľakrát sme na hodine len sedeli, 

na písomke potom nič nevedeli. 

Malý prváčik sa do školy teší, 

no deviatak, ten už má veľa rečí. 
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Geografia, matika, fyzika, 

tvárime sa, že sa nás nič netýka. 

Nie vždy to vyjde,  

že dobrá známka v žiackej bude. 

Možno na hodinách často vyrušujeme, 

ale my si to nudné dopoludnie ich spríjemňujeme. 

Naša škola je zvonku nová, 

no stále je to tá naša stará Švermova. 

Veronika Kopčáková 8.A 

 

 

 

 

 

ilustrácia: Ema Gačková 8.A 

Sviatok 

Skončili sa prázdniny, 

škola nás už víta, 

 

torta sa už pečie 

a oslava chystá. 

 

Deti nesú darčeky, 

samé vedomosti, 

škole sa to zapáčilo, 

preto deti hostí. 

Andrea Kuľhová 6.A 
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Artur a moderné vyučovanie 

80 rokov, to je krásny vek. Tento rok ho oslávi naša škola, 

na ktorej je veľa zvedavých detí. Ja patrím medzi ne... A tu 

už je príbeh... 

Za horami kníh, za dolami vypísaných kried, žil človek 

menom Artur. Bolo to „dieťa šťasteny“. V škole mal čisté 

jednotky. Ozaj hlavička. Aj sa mu v škole páčilo, všimol si, 

že jeho spolužiakov a priateľov to veľmi nebaví. Vedel, že 

s tým môže niečo spraviť. Jeho motto bolo: „Učenie nemá 

byť mučenie!“ Nehodlal zmeniť len malú školu v jeho malej 

dedinôčke. Artur sa vybral do sveta! Tak fajn, len do 

Bratislavy... Počas jeho cesty 

(kde stretol aj mnoho 

čudných ľudí, napríklad 

frajera pobehujúceho 

v trenkách vo vlaku) 

vymyslel množstvo 

prednášok a veršov, 

ktorými by oslovil 

miestnych ľudí. Avšak bol 

v tom malý háčik (háčik?... skôr veľký 

hák!!!)... Artur vôbec nevedel, čo má robiť. Preto mu 

nezostávalo nič iné, len improvizovať. 

Šťastie, že jeho babka myslela na 

všetko. K peknej várke chlebíkov so 

salámou mu pribalila aj veľa 

výkresov a kartónových paliet. 

Odvážny chlapec neváhal ani 

sekundu. Ihneď začal vyrábať 

vzbúrenecké tabule s nápismi  - Koniec nudnej matiky! alebo 

Nechceme v škole trpieť! Okolo neho sa zhromaždilo mnoho 

ľudí, medzi ktorými boli aj ľudia, ktorých to veľmi zaujalo 

a inšpirovalo. Práve títo ľudia položili základy našej školy. 

Snáď náhoda, možno šťastie.  

„Hory kníh sú porazené, všetky testy dokončené,“ rituálna 

veta každého konca 

školského roka, ktorý vďaka 

Arturovi (a samozrejme 

jeho babke) prežívame 

v škole šťastne. S našimi učiteľmi je veľká zábava. Možno 

vznik kreatívneho vyučovania prebiehal inak, čo už. Veď 

som len obyčajné dieťa s bujnou fantáziou, ktorú mi 

pomáhajú rozvíjať úžasní učitelia. No predsa, učenie nemá 

byť mučenie!          Natália Košutová 6.B 
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Naša školička 

Naša škola Švermova 

odela sa donova. 

Nové farby, nové steny, 

to vám boli veľké zmeny. 

Aby sme sa nenudili, 

chodíme zas do družiny. 

Tam je ale veľmi fajn, 

najlepší je karneval. 

Kto si chce kondičku udržať, 

môže si na novom, krásnom ihrisku zabehať. 

Príďte sa pozrieť, ako sa tu máme, 

my všetci vás veľmi radi privítame. 

Vanesa Orečná 4.B 

 

Mojimi očami... 

 
Brána školy otvára sa nám, 

púšťa nás von do sveta 

v ústrety šťastia, ba aj prehrám. 

Po deviatich rokoch 

písania a učenia 

posúva nás ďalej. 

Škola stredná, vysoká, 

ostanú spomienky z tých dávnych čias, 

navždy v našich školských srdciach. 

Prešlo tadiaľ veľa žiakov 

cez „najstaršiu“ školu v meste. 

Určila im smer, 

aby sa vydali po tej správnej ceste. 

Prejsť sa znova po chodbách 

tejto krásnej školy, 

kde domovom lavice a triedy nám boli. 

Osemdesiat rokov stojí tu, 

celý týždeň sedieť v nej 

a tešiť sa na ďalší deň. 

Každý v svojom kolektíve 
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nájsť si nových priateľov, 

ba aj spriateliť si učiteľov. 

Niektorých aj pohnevať, 

niet sa už viac čoho báť. 

Čoskoro v júni 

na školskom dvore stojíme, 

slzy v očiach už dlho neudržíme. 

Posledný pohľad do okien, 

otočiť sa a vykročiť. 

Čo ďalej? 

Viem, patrí jej zaslúžené ĎAKUJEM. 

Katarína Oskoripová 9.A 

 

Moja škola 
Naša škola Švermova 

80 rokov má. 

Nevyzerá ani na to, 

veľké je to naše zlato. 

 

Spoznáme ju z diaľky hneď, 

lepšej školy nikde niet. 

Škola nám je ako babka, 

tá je vždy aj kamarátka. 

 

Bežíme k nej cez prázdniny, 

prosíkame o hodiny. 

Nech sa začne školský rok, 

nech urobíme ďalší krok! 

 

Chceme pri nej vždy stáť, 

kamarátov  spoznávať. 

Učenie je pre nás hračka, 

niet tu vôbec poškoláčka. 

 

Malí, veľkí chodia sem, 

spolu nás je 600 len. 

Učíme sa veľmi ľahko, 

všetci žiaci robia takto. 

 

Prichádzajú s hrdosťou, 

odchádzajú s múdrosťou. 

Táto škola nám už patrí, 

naveky to takto platí. 

Petra Tabaková 

Klaudia Plančárová 

Klára Hanzalová  6.A 
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Škola je budúcnosť 

Naša škola veľká je, 

naša škola pekná je. 

Len nedávno ju majstri stavbári obnovili, 

aby sme sa v nej dobre cítili. 

Nielenže by sme sa v nej dobre cítili, 

ale aby sme do nej aj radi chodili. 

Osemdesiatročné čaro má, 

a to čaro vytvorili nielen stavbári, 

ale hlavne učitelia, učiteľky a vychovávateľky. 

Sú pre nás ako otcovia a mamy, 

pokarhajú, pokričia, ale najviac naučia. 

Škola je studňa múdrosti a rozumu. 

My z nej čerpáme 

a ona nikdy nevysychá. 

Koľkokrát ju nechceme 

a ona nás neodmietne, 

ale nás stále napomína! 

Uč sa, píš a čítaj! 

Toto je tvoja budúcnosť. 

Ako sa budeš snažiť, 

tak budeš aj žiť. 

Ema Petrovčinová 6.B 

Moja trieda 

 
Moja trieda, no nemám slov. 

Prečo neposlúchame rodičov?  

A učiteľov ešte viac. 

Viete, koľko je s nami prác? 

Učitelia nás veľmi v láske „majú“, 

ale keď ich potešíme, hneď menia náladu. 

V mojej triede každý žiak je iný, 

kto hovorí: „To je chyba!!!“ 

ten sa ozaj mýli. 
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Napríklad náš Dávid, 

to je ale chlapisko, 

keď sa mu chce, 

zvalí aj poriadne dubisko. 

 

Radka je veľmi bystré dievča, 

tá keď chce, poriadne naučí sa. 

Na hodinách už veľmi hučí, 

Radka, nechcem si zapchávať uši. 

 

Karin, tak to je náš smejo, 

ukecaný, drzý, ide jej to skvelo. 

Len na hodinách pozor dávať 

a nie potom sa vyhovárať. 

 

Benjaminko je náš hokejista 

aj vo futbale vie rozbíjať sa. 

Ale učenie, to zatiaľ veru nie, 

po čase však všetko učenie zje. 

 

Hugo nemá vždy dobrú náladu 

a väčšinou zo všetkého robí vadu. 

Niekedy to až záhada, 

čo s tým našim Hugom stáva sa? 

 

Je nás 24 žiakov v triede, 

no hádky sú tam veľké. 

Radosti a smiechu je tiež dostatok, 

až  bruchá nás bolia naostatok. 

Svoju triedu mám rada nadovšetko, 

pre hádky, bitky, a to nie je všetko. 

Pre múdrosť a ducha zábavy, 

veď to sme predsa jednoducho my. 

 

Viktória Pľuchtová 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilustrácia: Adela Šalátová 8.A 
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Úlohy 
V nedeľu k obedu 

nálada padne, 

chystať sa do školy 

znie predsa chladne. 

 

Ešte si dožičím 

pár hodín voľna, 

veď večer nastane 

učbe chvíľa vhodná. 

 

Slnko už zapadlo, 

ja knihy mením, 

keď zošit otvorím, 

v tej chvíli pením. 

 

O čase predstavu 

zrejme učka nemá, 

keď nám len dva týždne 

na projekt nechá. 

 

Únava nastáva, 

mozog sa zdráha, 

v tej chvíli premýšľať 

márna to snaha. 

 

Iskrička nádeje 

úsmev mi spraví, 

keď GOOGLE vyhľadá 

obsah ten pravý. 

 

V škole ja omdlievam 

mdloba ma chytá, 

keď Gejza rovnaký 

referát číta. 

Námaha zbytočná 

guľu som dostal, 

no verný fanúšik 

GOOGL-u som ostal. 

 

Radovan Bangov 9.B 

 



Škola 
Kto odpovie mi na otázku, 

keď sa pýtam veľa vecí. 

Prečo majú ľudia vrásky, 

kam to vtáčik letí? 

 

Odpovie mi moja škola, 

veď vie, že som zvedavý. 

Písať, čítať ma naučila, 

svet je taký zaujímavý. 

 

S kamarátmi cez prestávky 

zábave sa nevyhneme. 

Učiteľky bolia hlávky, 

keď po chodbe sa naháňame. 

 

Na písomky sa vždy učí 

každý žiačik poriadny. 

Potom už len vzadu kričí, 

že písomky sa nebojí, 

veď je predsa odvážny. 

 

 

Na obed sa chystáme, 

nech už brušká neškvŕkajú, 

v radoch sa vždy predbiehame, 

to je snáď už všetkým známe. 

 

Družina je samý zážitok, 

programy a súťaže tu máme, 

veď po celý rok 

sa my nenudíme! 

 

Peter Ruják 4.C 

 

Počítačová závislosť 

Detektív Pankrác stojí zamyslene na rohu ulice 

a neveriacky pozerá do dnešných novín... Konečne je to tu, 

už to má! 

 „Vypni ten počítač! Vypni už konečne ten počítač!“ 

To asi nebude v deji mojej hry. Otočím sa a za mojím 

chrbtom stojí rozčúlená mama. Tvrdí, že už po šiestykrát 

ma prosí, aby som vypol počítač. Ja som to však nepočul. 

Bol som ponorený do novej počítačovej hry. Hra s názvom 

Zločin v našom meste je o detektívovi Pankrácovi, ktorý 
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rieši zaujímavé detektívne príbehy. Je plná napätia 

a niekedy aj hrôzy. Moja mama si myslí, že som závislý od 

počítačových hier. To určite nie som. Neviem, na čom sú 

závislé naše mamky, ale zrazu nám všetkým stanovili 

rovnakú diagnózu. Aj mojim spolužiakom a najlepším 

kamarátom Borimu, Matiovi, Kikovi i Šimonovi. Je pravda, 

že spolu niekoľko hodín hráme online hry, ale v škole sme 

predsa viac hodín. Už som to odhalil: sme závislí od školy. 

Ha, ha, ha! Vypol som počítač a šiel spať.  

Po chvíli som sa zobudil. Pozriem sa na budík a ten 

ukazuje 7.20. Neverím vlastným očiam. 

Zaspal som do školy. V panike sa 

obliekam, hádžem veci do tašky 

a umývam zuby. Beriem tašku 

a utekám do školy.  

Na rohu ulice sa mi pohľad stretol s ním, hlavným 

podozrivým z detektívneho prípadu. Nebezpečne na mňa 

zazeral. Mal oblečený starý špinavý plášť a na hlave 

obtrhaný slamený klobúk. Ale najhoršie na ňom boli jeho oči 

- ľadové, prižmúrené. Vyhodnotil som situáciu a rozbehol 

som sa, čo mi nohy stačili. Zastavím  sa, až keď mi úplne 

dochádza dych. Som v parku. Schovám sa za strom 

a s hrôzou pozorujem, ako sa zločinec stojaci uprostred 

parku obzerá okolo seba. Je iba pár metrov odo mňa. Vtom 

začne okolo seba strieľať. Hádžem sa na zem a prikrývam 

si uši. Ten strašný zvuk nechce prestať... O chvíľu so mnou 

niekto zatriasol. To je môj koniec. „Pomoc!“ 

„Miláčik, vstávaj, niečo sa ti sníva. Budík už hodnú 

chvíľu vyzváňa.“ Pozrel som na mamu, potom na budík. Na 

budíku svietilo 6.25. Utrel som si spotené čelo. Tak celá tá 

hrôza bol iba sen! Usmial som sa na mamu, objal som ju 

a povedal: „Hodina denne na počítači úplne stačí!“  Mama 

mala znova pravdu. 

Samuel Koribanič 6.A 

Švermovka 

Naša škola stará 

obnovou si prešla. 

Starí a aj noví žiaci 

veľmi sa z nej tešia. 

Okná, dvere, steny, vecká, 



ohúrení boli učitelia i všetky decká. 

Nový šat už bolo treba dať, 

keďže škola bude v lete oslavovať. 

Slávnosť by to mala byť veľká, 

bude trvať od pondelka do pondelka. 

Osemdesiatka sa bude sláviť, 

každý sa bude snažiť príjemne to stráviť. 

V Humennom je to škola najstaršia, 

no teraz už aj najkrajšia. 

Štefánia Sokolová 6.A 

 

Stará vekom, mladá duchom 
 

Škola v novom šate 

pýši sa, 

sťaby bola celá v zlate. 

Nič sa na tom nemení, 

že z nej múdrosť pramení. 

A že aká? Predsa taká, 

každučkého Švermováka. 

 

Každým rokom, 

krok za krokom, 

nové deti prichýli. 

 

Učia sa tam čítať, písať, 

dokonca i spelovať. 

Spievať, behať, recitovať, 

bystrú myseľ trénovať. 

 

80 rokov 

je tu ona s nami. 

Nezdá sa vám, dámy, páni? 

 

Veru, je to tak! 

Malý, veľký Švermovák, 

má ju preto veľmi rád. 

 

Matúš Sudzina 4.C 
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Naša  škola 

 

Ráno, keď sa brieždi 

a už zhasli hviezdy, 

prišiel rozkaz od mamy: 

„Či sa páči a či nie, 

začne sa ti učenie!“ 

Zavčas rána, za zory, 

všetky deti do školy. 

 

A tak išli, pár i pár, 

v taške každý zošit, knihu mal. 

A keď ticho nastalo, 

učenie sa začalo. 

 

Písomky a odpovede 

celou triedou znejú. 

Učiteľka pred tabuľou 

a žiaci sa smejú. 

 

September je prvý mesiac, 

január je piaty, 

že už bude vysvedčenie, 

učiteľka straší. 

 

Ten, kto driemal 

prvý polrok, 

v škole sa mu hnusí. 

Šikovnejší do učenia 

máva samé plusy. 

 

A tak, milí žiaci, 

nedajme sa preto! 

Máme vskutku múdre hlávky – 

vysvedčenie zato! 

 

Iskru v očiach, krásny úsmev 

kútik duše hreje. 

Po prázdninách v ďalšom roku 

opäť sa stretneme. 

Simona Triľová 6.A 

 

Týždeň školáka 

 
Pondelok my radi máme, 

do školy sa ponáhľame. 

Čakajú nás kamaráti, 

budeme sa spolu hrať 

na princa a princeznú, 

postavíme spolu hrad. 

Druhý deň je utorok, 
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na cvičení skúšam skok, 

lezenie a hádzanie, 

šport, ten deťom pristane. 

Až vyrastiem, jasná vec, 

bude zo mňa športovec. 

 

Tretí deň je streda, 

nakreslím si deda, 

potom babku, psa, mačku, myš... 

a že repu spolu zvládnu, 

o tom sa sám presvedčíš. 

 

Štvrtok, to je štvrtý deň, 

spočítať si všetko viem: 

koľko je na streche vrabcov, 

koľko je na dvore chlapcov, 

1, 2, 3, 4, 5 počítam už naspamäť. 

 

V piatok budem piatykrát 

popoludní v škôlke spať 

a keď po mňa príde ocko, 

pochválim sa, čo ja viem, 

ako pekne tancujem. 

Sobota je voľný deň, 

do školy dnes nepôjdem. 

Budem s mamou pratať byt, 

všetko čisté musí byť. 

 

Posledná je nedeľa, 

je siedma a veselá. 

Vždy máme čas na výlety, 

navštívime ujov, tety. 

Večer, keď sa uložíme, 

do rozprávky vykročíme. 

Adam Štim 4.A 

 

 

Lyžiarsky výcvik 
Koncom januára som sa ako siedmak 

zúčastnil lyžiarskeho výcviku aj so svojimi 

spolužiakmi a ostatnými siedmakmi v 

Bachledovej doline v hoteli Strachan. 

Lyžovačky a zároveň pre nás  aj výletu sa 

zúčastnili aj traja pedagógovia z našej školy. No ale poďme 

pekne po poriadku. 

V nedeľu ráno ma mama odviezla na školský dvor, kde 

sme mali zraz.  Bolo tam veľké auto, do ktorého sme naložili 
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kufre a všetku lyžiarsku výstroj. Po naložení batožiny sme 

sa vybrali na stanicu,  odkiaľ nás vlak odviezol do Košíc 

a z Košíc do Popradu. Musím priznať, že niektorí sa viezli 

vlakom prvýkrát. No ale poďme ďalej. V Poprade nás čakal 

autobus,  ktorý nás odviezol do „Bachledky“.  

Hotel bol veľmi pekný a moderne zariadený. Po 

ubytovaní a obede šup ho rovno na svah lyžovať . Rozdelili 

nás do troch skupín,  podľa našich lyžiarskych schopností. 

No a teraz to prišlo. Pre nás nelyžiarov začala sa výučba 

techniky na snehu, zatáčanie, brzdenie, atď... A deň prešiel 

ako voda. 

 Po večeri sme pozerali video o správnej technike 

lyžovania. A potom hor sa na izby! Konečne voľno, konečne 

sme  hrali rôzne hry a pozerali  televíziu.  Pred desiatou 

sme sa museli obliecť do pyžama a isť spať. Ráno nás už 

čakali raňajky vo forme švédskych stolov. To bolo niečo pre 

nás papkáčov. Po raňajkách sme sa obliekli a poďme na 

svah. Svah bol neďaleko za chatou, takže presuny nám 

netrvali dlho. Môžem povedať, že už na druhý deň sme 

niektorí zvládli techniku a mohli sme sa lyžovať na ťažších 

terénoch. No boli aj takí, čo im to až tak dobre nešlo, preto 

sme sa zasa delili na skupiny.  

Výhodou svahov v dnešnej dobe sú lanovky. Tam boli 

trojmiestne aj štvormiestne. A tak kým sme sa vyviezli 

hore, mohli sme sledovať okolité zasnežené kopce 

a nádhernú krajinu, ktorá sa nám v nadmorskej výške okolo 

1160m  ponúkala. Po doobedňajšom lyžovaní sme šli na obed. 

Musím podotknúť, že veľmi chutne  varili. Po obede chvíľka 

pauza a zase lyžovanie až do tmy . Pred večerou sme si na 

izbách trocha oddýchli a po večeri sme ostávali dole 

v jedálni. Tam každý večer sme mali rôzne aktivity 

s pedagógmi. V strede týždňa sme namiesto poobedňajšieho 

lyžovania mali aj hodinový pobyt vo wellness, tak sme to 

využili. Taktiež sme absolvovali večerné lyžovanie, ktoré 

sme my spojili s guľovačkou. Proti komu? Nie, nie, proti 

učiteľom, ale proti dievčatám. Týždeň ubehol ako voda až 

prišiel piatok,  posledný deň výcviku a zároveň aj nášho 

výletu. Veľmi som sa tešil,  lebo v našom družstve sme sa 

naučili lyžovať všetci . Aj ja ! A to je už čo povedať! Po 

chutnom obede sme sa museli baliť. Neviem ako vám,  ale 

mne to robí veľký problém. Takže som sa s tým nehral. 

Všetko som hodil do kufra a bolo! 

Cesta domov bola veľmi zvláštna . Na jednej strane 

sme sa tešili na rodičova súrodencov, no na druhej strane 

končilo niečo, na čo sme sa dlho všetci tešili. Domov sme šli 

autobusom z “Bachledky“ do Popradu, potom vlakom do 

Košíc a z Košíc do Humenného. Prišli sme približne 

o siedmej večer. Mnohým nám bolo smutno za takým 

krásnym výcvikom. Vyšlo nám počasie, prostredie bolo 

nádherné, neučili sme sa, zažili sme kopec srandy, získali 

osvedčenia, proste oddych. Viacerí by sme sa tam ešte 

chceli vrátiť. Tento výcvik mi dal veľa,  budem naňho ešte 

dlho v dobrom spomínať. 

     Šimon Čurilla 7.C 



Milujem školu? Ani náhodou! 

Volám sa Soňa. Mám 

rada čokoládu, 

jahody, 

lyžovanie..., 

ale absolútne 

neznášam školu. 

Neviem prečo, ale ani ju nechcem vidieť! A to od prvého 

ročníka! 

 Asi v druhom polroku prvého ročníka som mala 

odpovedať po prvýkrát v mojom živote. Bola to nejaká 

prvouka alebo niečo podobné. Učka na mňa čumela celý čas 

ako na neznámu a ja na ňu s vypúlenými očami ešte viac. Že 

som to ja , hneď som si vymyslela, že mi je zle. Hodila som 

sa na  pé–en-ku. To bolo ale radosti! Mamka s ockom chodia 

do práce  a mňa ma na starosť babička!  Ale to bolo dávno.  

Teraz som šiestačka mám jednoducho smolu. Aj keď 

mi je naozaj zle, učiteľ mi povie vraj mala si ostať doma. 

Trapoš jeden. Bola hodina litiky . Hotová katastrofa. Učka 

nám dala domku: „Napíšte básničku alebo príbeh zo 

školského prostredia. Téma znie: 80. narodeniny našej 

školy. Máte na to tri týždne!“ Pff, už vidím, ako učiteľke 

odovzdávam domku. Ešteže mám v triede najlepšiu 

kamošku, bifľošku Božku. Ona to za mňa napíše na sto 

percent. Ani jej to nemusím pripomínať, ona vie, čo je jej 

povinnosťou. Do zazvonenia bolo 10 minút a Božka nikde. 

Vybrala som si mobil, že jej zavolám a vtom ... učiteľ vtrhol 

do triedy a vzal mi mobil. Vraj ho vráti až rodičom.  

Vtom strese som rýchlo vybrala papier a začala 

písať. Napísala som pätnásťveršovú báseň. Učka vošla do 

triedy a vraví: „Som zvedavá na vlastnú tvorbu! Ideme 

podľa abecedy!“ Našťastie som bola až jedenásta.  Šla som 

pred tabuľu a povedala som: „Pani učiteľka, ja nemám 

príbeh, ale mám básničku. A začala som recitovať. Za 

báseň som dostala jednotku. Zistila som, že písanie básní 

ma baví. Bola som celá happy, že  aspoň niečo ma baví. A či 

milujem školu? Ani náhodou. 

Soňa Diničová 6. C 

Škola 

Ráno, keď mi budík zvoní, 
mamka sa hneď ku mne skloní. 

„Dobré ránko, vstávame, 

do školy sa chystáme.“ 

Raňajky sú na stole, 

Júj a aké fajnové. 
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Umyť, obliecť, desiatu vziať, 

hneď a zaraz utekať. 

 

Sedím v triede a už zvoní. 

Kto tam vzadu slzy roní? 

Niekto nemá úlohu, 

tak to teda beda mu! 

 

Učiteľ do triedy vchádza, 

žiak zošity nenachádza. 

Na stoličke sa mrvíme, 

nedočkaví teda sme. 

 

Čo sa bude ďalej diať ? 

Chce niekto odpovedať ? 

Zrazu tíško sedíme 

a všetci sa bojíme 

 

Netreba sa veľmi báť, 

ten kto vie, má odpovedať. 

Keď sa dobre naučíme,  

školy sa báť nemusíme. 

 

Viktória Šepeľová 6.C 

 

Škola 

 
Každé ráno dlho zvoní, 

mamka v izbe nás už budí. 

Taška ťažká ako klát, 

hodí mi ju na chrbát. 

 

Ledva stihnem v nej si sadnúť, 

zvláštne ticho začne vládnuť. 

Ktosi klopká ako kôň, 

učiteľka ó, pardón ! 

 

Kričí po nás koľko vládze, 

až sa trasie voda vo váze. 

My už tíško vzpriamene, 

čakáme koho si vyberie. 

 

Počujem z úst svoje meno? 

Či sa mi to iba zdalo? 

Slušne kráčam uličkou, 
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už si ťuká paličkou. 

 

Ukazuje mapu sveta, 

no mne iné v hlave lieta. 

Mnoho kopcov,  mnoho riek, 

nerobte mi toľko priek. 

 

Moja hlávka inde blúdi, 

všetko ma tu veľmi nudí. 

Otázku mi dala inú, 

priznávam  si svoju vinu. 

Dnes som sa nepripravila, 

a tak som veľkú chybu urobila. 

 

Čakala, že niečo poviem, 

ale ako, keď nič neviem. 

Toľko kriku, toľko zmätku, 

dostala  som dnes jednu  päťku. 

 

Ja sa všetko naučím 

a päťku si opravím. 

Rieky, kopce, nížiny, 

budú pre mňa maliny. 

Soňa Meždejová 7.A 

 

Švermovkytída 

 

Šverma, Švermu, Švermovka, 

zo mňa bude doktorka. 

Isto mate Švermovkytídu. 

No poviem vám, 

prečo všetci Švermováci 

majú túto epidémiu. 

Vyliečiť sa veru nedá, 

je to pravda, 

je to veda. 
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A či ste vy vedeli, 

že Švermovkaslávi 80. narodeniny? 

Nieje žiadna mladica, 

napriek tomu  nielen z vonku, 

ale aj z vnútra je krásavica. 

Soňa Diničová 6.C 

Škola 
Keď som bola krpec malý, 

s deťmi sme sa v škôlke hrali. 

Učili nás ťahať čiarky, 

boli ich tam plné hárky. 

Prváčkou som sa stala, 

veľmi som sa toho bála. 

Mamka ma tak nabalila, 

priam ma taška zavalila. 

 

Učiteľka bola milá, 

hneď som sa jej zapáčila. 

Druhý deň som to skoro vzdala, 

pred tabuľou už som stála. 

 

Pýtala sa rôzne veci, 

pre mňa to však boli keci. 

„Ja sa chcem ísť znova hrať! 

Mne sa nechce vzdelávať!“ 

 

Po pár rokoch tvrdej driny 

viem už aj odmocniny. 

Mapy, mapy – nočná mora, 

samá rieka, samá hora! 

 

Každý sa ma pýta, čím chcem byť, 

ako sa chcem uživiť. 

No ja neviem, čo ma baví, 

nič mi nejde do tej hlavy! 

 

Nemám problém s kalkulačkou, 

počty zvládam ľavou zadnou. 

Viem všetko, čo by som mala, 

čítať, písať, počítať i na počítači sa hrať! 

 

Len sa učte, všetkým vravím, 

hlúposť nie je tým pravým. 

Nikdy nie je na škodu, 

vedieť niečo dopredu. 

 

Tamara Čopová 7.A 
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Naša škola 

Osemdesiat rokov stojí, 

všetci sme tu predsa svoji. 

 

Ľudí prešlo touto školou 

ako veľkou Akropolou. 

 

Učitelia sú v nej múdri, 

každý z nás sa tam umúdri. 

Učiteľov radi máme 

a spolu sa zabávame. 

 

Naša škola oslavuje, 

každý niečo vybavuje. 

 

Bude veľká paráda 

a veselá nálada. 

 

Žiakom bude veselo, 

komu by sa nechcelo? 

Šimon Balogáč 4.C 

 

 

 

Čo zažila Triedka v 5.C 

Ahojte, kamaráti! 

Volám sa Triedka a som triedna kniha 

5.C. Čo som s tými mojimi 

deckami už zažila? Tak čítajte! 
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Na začiatku školského roka som si všimla mnohých žiakov. 

Niektorí boli milí a niektorí menej sympatickí. Ďalšie ráno 

na prvej  hodine – slovenčine – sa zoznamovali. Na 

prestávke mali deti chutné desiaty. Ale Maťko Tkáč mal 

najlepšiu – rožok s nutellou. Nutelly bolo veľa, všetko 

vytekalo a kto si to odniesol najviac? No predsa ja! Triedna 

učiteľka ma musela zobrať do zborovne a vymenili mi obal. 

Ďalší deň – matematika. Deti počítali príklady a ja som si 

ležala na lavici. Pán učiteľ nechtiac drgol do stola a bác. 

Dopadla som na tvrdú zem. Neviete si predstaviť, ako to 

bolelo. Učiteľ ma zdvihol, poutieral a položil naspäť na 

lavicu. Ach, jaj! Cez prestávku som šla k môjmu dobrému 

kamarátovi Triedkovi. Triedko je triednou knihou 5.A. 

V 5.A sú teda riadni beťári, lebo nemajú dobrého predsedu 

triedy – Adama Sekeru. V 5.C máme predsedu triedy 

najmúdrejšieho žiaka.  Keď som prišla do 5.A, Triedkobol 

celý špinavý od masla, syrečka... „Chudák Triedko,“ 

pomyslela som si. Zobrala som ho a poumývala. A takto je to 

každý deň. Čo vám budem hovoriť. 

Natália Cholpová 5.C 

Super parta 

Ráno vstanem z postele 

a už kráčam vesele. 

Veľká taška na chrbte, 

v ktorej všetka múdrosť je. 

 

V diaľke stojí veľká škola, 

tá sa Jána Švermu volá. 

A keď začne hodina, 

veľká tréma začína.  

 

Nominatív, genitív, 
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datív či akuzatív. 

Všetko sú to nové veci, 

naučíme sa ich všetci. 

 

Jožko, Janko, Marienka, 

múdrosť spadla do vienka. 

Sme tam všetci super parta, 

s nami je vždy veľká „sranda“. 

Alexandra Kačurová 4.C 

Noc v škole 

Bolo po halloweenskej párty. Učitelia, žiaci aj upratovačky 

išli domov. Iba Peter sedel na schodoch a rozmýšľal. Vtom 

ho z myšlienok prebralo hlasné cvaknutie. Prešiel po 

schodoch k dverám, vyskúšal kľučku, zamknuté! S malou 

dušičkou vyskúšal aj druhé dvere, zamknuté! Peter nevedel, 

čo má robiť. Sadol si na schody a rozmýšľal, čo bude ďalej. 

Noc v škole mu veľmi nevoňala. Pomaly sa začalo stmievať. 

Peter sa pokúšal zaspať, ale nemohol, lebo sa veľmi bál. 

Prešiel k akváriu na prvom poschodí, pozrel na ryby a zistil, 

že divne svetielkujú. Zrazu začal mať zlý pocit, že ho 

niekto sleduje. Prešiel po chodbe a vtom si uvedomil, že sa 

za ním obzerá chlapec z nástenky. Vbehol do 

prírodovedného kabinetu, zatvoril za sebou dvere a zacítil 

slabý mŕtvolný zápach. Kostre v rohu zasvietili na červeno 

oči a začala sa hýbať smerom k nemu. Rýchlo vybehol von 

rovno do jednej z prváckych tried na druhom poschodí. 

Vbehol dnu, vyskočil na okno a začal kričať o pomoc. 

Odrazu mu na hlavu spadlo niečo mäkké. Zobral to do ruky 

a zistil, že je to žemľa. Zrazu začul zahrkanie a v mihu 

sekundy sa naňho prilepilo množstvo odpadkov z koša. Začal 

ich zo seba strhávať. Rozbehol sa von z triedy a odtiaľ cez 

spojovačku do kuchyne. Prešiel popri stoloch k príboru 

a vytiahol najdlhší príborový nožík. Začal sa s ním otáčať 

dookola, aby sa ubránil. Odrazu sa začali 

divne kolísať všetky príbory aj nožík 

v jeho ruke. Zrazu naňho vyleteli všetky 

nožíky a vidličky. Peter síce stihol 

uskočiť, ale jedna vidlička mu 

poškriabala nohu. Peter vykríkol, 

vybehol von z jedálne a cez spojovačku 

pred 2.A. Peter zastal, práve odbíjala 
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polnoc. Dyniam pred 2.A sa rozsvietili oči aj ústa 

zelenkavo-žltou farbou. Pred ním sa objavila kostra 

z prírodovedného kabinetu a za ním plesnivo zapáchajúci 

duch. Peter nevedel, čo má robiť. Odrazu ho niečo udrelo 

do hlavy a všade nastala tma.  

Peter sa prebral až ráno na to, ako sa nad ním niekto smeje.  

Bol to jeho spolužiak Paľo.  So smiechom v hlase sa ho 

spýtal, ako sa mu podarilo zaspať. Peťo mu ihneď  

vyrozprával, čo sa mu v noci stalo. Paľo mu neveril. Zasmial 

sa a odišiel zo šatne do triedy. 

Viktor Židzik 4.A 

 

 

 

 

 

 

ilustrácia: Kristína Drábová 9.B 

 

 

 

ilustrácia: Viktória Herbstová 9.A 
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A aj z iného súdka... 

... bez názvu... 
Srdce prepichnuté dýkou bolesti, 

život tvrdý úder posiela ti. 

Šťastie roztrieskané po zemi, 

láska kričí -  pomôž mi! 

---------------------- 

Moje srdce bije preň, 

kedy nastane ten deň? 

Len my dvaja spolu, 

vysmejeme smolu. 

Budeme naveky šťastní, 

už šťastie konečne vlastním. 

----------------------- 

ostali sme stáť medzi dverami, 

dve telá a jeden pocit, 

znamenal veľa dokonalých nocí. 

-------------------- 

Hľadala, kráčala, verila 

a vtedy sa zaľúbila. 

 

 

Smiala sa, 

bola šťastná, 

pochopila slovo láska. 

Milovala, 

cítila,  plakala, 

všetko láske obetovala. 

-------------------- 

Je nádherné cítiť tvoju vôňu, 

spoznať lásku nepoznanú, 

novú. 

Je čarovné počuť tvoj hlas, 

vpustiť vášeň medzi nás. 

Je jednoduché 

povedať tie slová, 

že našu lásku 

nič nezdolá. 

--------------------- 

Oddanosť môjho srdca nestačila 

Láska nás oboch zničila 

Utrápila ma, dojala k slzám 

Dnešným deň mal patriť nám 

Odchádzam od teba preč 

Aj mne smútok vzal reč 
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Nezmení to ani čas 

Už NIKDY nebudeme spolu zas 

Ostávaš sám ako ja 

Nie, nie je to hra 

S roztriešteným srdcom odchádzam 

Teba s bolesťou v hrudi nechávam 

Možno mi raz odpustíš 

-------------------------- 

Temnota, ktorá ťa prenasleduje. 

Bolesť, ktorá ťa sužuje. 

Život, ktorý žiješ.  

Osud, ktorému neunikneš. 

Minulosť, na ktorú zabúdaš. 

Človek, s ktorým sa ráno zobúdzaš. 

Obeta, ktorú dávaš. 

Hodnota, ktorá ťa predáva. 

-------------------------- 

Zrodil sa púčik 

krehký ako bábika. 

Krása  lupienkov 

v tvojich očiach zaniká. 

Nevidíš to, 

čo vidieť nechceš. 

Pozeraj, 

nebude to navždy. 

Rozbi predsudky, bolesť, 

nemysli len na seba, 

na  svoju povesť. 

Osloboď tóny fantázie. 

Krása, tá všetko zmije. 

------------------------- 

Alžbeta Gajarská 9.A 

 

Čas.... 
 

Sfúkol vietor to najcennejšie, 

dá sa to vydržať ešte? 

Ostal len tichý plač, 

plač v mojom srdci. 

 

Zlomené krídla mám, 

moje pocity nepredám. 

Bôľ a muky, 

vnútorný boj, 

nenávisťou obletel ma celý roj. 
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Čas je len výsmech, prázdnota, 

bez teba klesá moja hodnota. 

Bránim sa smútku, bolesti, 

odkryté srdce núkam ti. 

 

Som.... 
 

Som čas, ktorý si premrhal. 

Som tá, ktorú si mal. 

Som len spomienkou nevinnosti. 

Som kvapkou v mori zlosti. 

Som droga, po ktorej dychtíš. 

Som tá, ktorú denne vidíš. 

Som vzduch, ktorý dýchaš. 

Som tá, čo sa pýta. 

Som výkrik zúfalstva. 

Som len zlomok z tvojho bohatstva. 

Som dýka, ktorá bodá 

Som... 

 

Alžbeta Gajarská 9.A 

 

 

Príbeh bielej  SMRTI 

Fúka vietor, brána sa otvára.                                                                                           

Nesieš ma v náručí, 

v ktorom som ti naveky zaspala. 

Nepatrne pohnem rukou, srdce ti poskočí. 

Nežne ma kladieš na zem, hladíš moje vlasy 

a ja veľmi zobudiť sa chcem. 

Nejde to. 

Počujem len posledné tlmené hlasy 

vychádzajú zo žiariacej brány, 

z tej strašidelnej,  

z tej druhej strany. 

 

Neplač, málinko sa usmej... 

 

Postava celá v bielom 

a ty márne ju voláš o pomoc. 

Chodník posypal sa snehom 

v túto krásnu letnú noc. 

Hviezdy žiaria ako sviece, 

vystúpili nad obzor. 



Jazierko sa v krásne trbliece, 

ty dávaš posledné zbohom. 

Osud to tak chcel, 

nuž zabudni na tie chvíle, 

keď si sa ma dotknúť smel. 

Navždy sa oddám tej večnej sile. 

 

 

Osoba sa rýchlo približuje. 

Pomaly a hrdo kráča, 

vidím,  ako ti tým ubližuje. 

Pozeráš, sťaby som bola nemé vtáča, 

ale ty už musíš ísť 

a musíš ďalej žiť, 

aby si raz za mnou mohol prísť 

a spolu sme sa mohli skryť... 

Počúvaj,  ako šumia lesy, 

ako spievajú nočné vtáky, 

všetko kvitne do krásy, 

len teba spaľuje strach dáky. 

 

Vstaň, choď ďalej, 

neodvrávaj,  utekaj! 

Zastav sa pri zemi prázdnej, 

tam ticho a  pokojne nariekaj. 

Nenúť ma vrátiť sa, 

bolelo by to ešte väčšmi. 

Ušiel môj čas... 

 

Obrátiš sa a hľadíš na ňu, 

na smrť,  

na to biele stvorenie. 

Vidíš ju ako bielu kráľovnú, 

keď nastane zatmenie. 

Prichádza ďalšie ráno 

a ty nechceš sa ma vzdať. 

Zamýšľaš sa nad novým plánom, 

ako ma zobudiť, ako ma preč vziať. 

Už nechcem žiadne trápenie, 

žiadny krik a žiaľ. 

Aj ja cítim to súženie, 

že musím  preč odtiaľ. 

Zakry tmavým závojom 

ten žalostný potok sĺz 

a ži ďalej život po svojom, 

len tak zložíš ťarchu z mojich pŕs. 



Biela smrť ma nesie preč, 

ja pokojne jej ležím na rukách 

a učím sa jej nesmrteľnú reč, 

zatiaľ,  čo ty sa trápiš v mukách. 

Vychádza slnko a zatvára sa brána. 

Hľadíš na mňa a v tvári samá vráska. 

Odišla som takto skoro zrána, 

no obaja vieme,  

že to bola láska. 

 

Katarína  Oskoripová  9.A 

 

MY (ja a moje srdce) 

 

Milujeme vaše pery, 

aj keď dotknúť sa ich nedá, 

zakrýva ich tá zem hnedá. 

Milujeme vaše telo, 

už pokrylo ho temné rúcho, 

  na rakvu kladieme naše ucho. 

Milujeme vaše oči, 

ktoré nikdy by len tak nezhasli , 

 tie naše by si istotne našli. 

Milujeme... 

                     MY – ja a moje srdce... 

Katarína  Oskoripová 9.A 

 

 

Je tu mráz, je tu teplo v nás... 

Aj ja Ťa a  nenávidím... 

Máme to v srdci, lásku, ktorú nepoznáme...  

Aj ja Ťa a nespoznávam... 

Obaja chceme jedno, vieme, ale navzájom si nepovieme... 

Aj ja Ťa a  nechápem... 

Dotknúť sa Ťa, jeden pohľad a nikdy nezabudnúť... 

Aj ja Ťa a  nechcem už... 

Zatiaľ spolu, zatiaľ šťastní... 

Aj ja Ťa a ľúbim... 

 

Katarína  Oskoripová 9.A 
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Si sám a samoty sa bojíš... 

A keď niekoho máš – stratíš a znova nájdeš... 

Cítiš, že si v poriadku, ale nie je to tak... 

Bojíš sa o seba?  A čo ja?  

Ten chlad, tá zima, ten pocit a čas, 

nevládzem, nemôžem a ani neskúšam...! 

Neberiem zodpovednosť za tvoje činy! 

Môj hlas je preč! –vyšklbaný z hrdla. 

Život vytrhnutý z hrude a city! –vyrezané z duše. 

Nenájdeš neexistujúci kľúč k srdcu, ktoré už nemám... 

Katarína  Oskoripová 9.A 

 

 

Mamka, môj anjel... /2/ 
 

V náručí mamky ako v perinke 

cítil jej vôňu, lásku veľkú. 

Ja som bol to malé, drobunké 

a ona rozsievala sladkosť. 

 

Keď kvety kvitli v máji na lúke, 

medzi ne ma zasadila. 

Púpavky žlté vence vili, 

ona sa smiala, 

úsmev rozdávala. 

 

Teraz som povyrástol, 

v láske dozrievam. 

Mamka je môj anjel, 

objímam, 

dávam, 

za ňu sa modlievam. 

 

Samuel Onderišin 6.C 

 

 

Otázky pribúdajú 
 

Kde končí deň? 

Kam kráča tieň? 

A slnko skladá hnáty? 

Netuším... 

 

A čo viem, nepoviem, 

ja radšej kladiem otázky. 
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Prečo je svet opäť bez  lásky? 

Na tvári starkej vlnia sa vrásky. 

Jej oči mútia sa, 

strácam ju, 

 stráca sa? 

 

Jej slza nekĺže hladko po tvári, 

to roky ryhy nechali. 

Zazrie ma,  

teplo sa zatvári... 

Som  syn a či som vnuk? 

 A nie je to jedno?  

Len nech dnes zažiari... 

 

Samuel Onderišin 6.C  

 

 

Dvaja a spolu 
 

Som slzou v pohári 

len ďalšou v mori sĺz. 

Plávam si sem a tam, 

poď so mnou, 

tak to skús. 

 

Sľubujem, 

uvidíš nekonečno 

a v ňom otázky. 

Hviezdy a planéty, 

zájdeme ešte ďalej... 

Neboj sa, plávaj, pravdu si nalej. 

Tak smelo vlnami hore a dolu, 

poďme sa konečne 

utopiť spolu. 

 

Samuel Onderišin 6.C 

 

Igelitka 

Začiatkom nového školského roka prišiel k nám do  

triedy nový žiak menom Matej.  

Škola začala, každý predvádzal svoje nové oblečenie, 

tenisky, aktovky...,  len jediný Matej mal síce čisté, ale 

dosť obnosené oblečenie a igelitovú tašku. Myslela som si, 

že rodičia mu ešte nestihli zakúpiť nové veci, ale mýlila som 



sa. Tak som sa rozhodla, že sa pokúsim nejako Matejovi 

pomôcť.  

„Všimli ste si Mateja?“ oslovila som spolužiakov. 

 ,,Áno, všimli! A čo? “  

„Decká, mohli by sme mu nejako pomôcť? Veď sa 

pozrite! Retro oblečenie a igelitka. Zajtra po vyučku dáme 

stretko,  nápady prineste so sebou!“ 

Dohodli sme sa, že každý doma porozmýšľa. Na ďalší 

deň v škole sme sa porozprávali a  zhodli sme sa, že mu 

pomôžeme finančne. Ale báli sme sa, ako na to  zareaguje. 

Oslovili sme triednu, aby nám pomohla vyriešiť tento 

problém. Triedna bola spočiatku prekvapená, ale nakoniec 

nám povedala: ,,Nie je dobré dávať peniaze, lepšie urobíte, 

ak mu aktovku aj s pomôckami kúpite.“ 

A takto sme to aj urobili. Na ďalší deň 

sme Matejovi aktovku dali.  

Bol veľmi šťastný, milo 

prekvapený, až sa rozplakal. Veľmi nám ďakoval a my sme 

boli šťastní, že sme aspoň trošku pomohli.  

 

Katarína Durkotová 7.C 

 

 

JESEŇ 

Štyri  ročné obdobia, 

jedno z nich je jeseň. 

Lístie padá zo stromov, 

je to ako báseň. 

Páľavy sa minuli, 

chlad sa pomaličky vkráda. 

Prichádzajú ranné hmly, 

list za listom padá. 

Skončili sa letné dni, 

mám to veľmi rád. 

Nie je horúco, ale ani zima, 

môžeme si povedať - 

hurá, príma! 

 

Viktor  Šepeľa  5.C 

 

Najkrajšie voňavé Vianoce 

Meliska sedela na koberci a hrala sa s ostatnými 

deťmi.  Pani vychovávateľka zavolala deti, aby si precvičili 

program, ktorý si pripravili pre Mikuláša. Meliska býva 

v detskom domove. Nepamätá si odkedy, ale má pocit, že je 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://wiki.rvp.cz/Kabinet%2F0.0.0.Kliparty%2FP%C5%99edm%C4%9Bty%2F%C5%A0kola&ei=dqiTVcvyGovsUt_KoEg&bvm=bv.96952980,d.bGQ&psig=AFQjCNEbUCcHB4_LLEMKLk2hdR6t8e_eMA&ust=1435826613917160


tam už dlho. Vie iba to, že rodičia jej zomreli pri 

autonehode, no nepamätá si na nich. Bola veľmi malá, keď 

sa to stalo. 

 Na Mikuláša sa veľmi tešila, lebo mala pripravené 

jedno špeciálne želanie. Aj keď  staršie deti sa jej 

vysmievali, že ešte verí, že Mikuláš plní želania. Bola 

presvedčená, že taký Mikuláš ešte existuje.  

V domove bolo zvykom, že 

s Mikulášom prichádzali do domova aj iné 

rodiny, ktoré mohli detičkám odovzdať 

nejaké darčeky, prekvapenia. Po večeri  sa 

konečne dočkali Mikuláša. Najprv detičky 

predviedli svoj pripravený program. 

Meliskina básnička mala úspech. Veľmi sa zapáčila malému 

chlapčekovi, ktorý hneď prosil rodičov, aby si tú Melisku 

zobrali domov. Po vystúpení sa detičky stretli s Mikulášom, 

ktorý im rozdal darčeky. 

Meliska tiež pristúpila k Mikulášovi a prezradila mu 

svoje želania, jediné želanie, aby už konečne mohla žiť 

v ozajstnej rodine. Mikuláš jej tíško povedal: „Ak veľmi 

veríš, určite sa ti to splní.“ 

 Do Vianoc už chýbal iba týždeň. Zrazu prišla 

vychovávateľka: „Meliska, máš návštevu!“ Vo dverách stál 

chlapček. Ten chlapček, ktorý jej na vystúpení najviac 

tlieskal. Rozbehol sa k nej a natešene kričal: „Ty si naša! 

Ideš k nám domov! Budeš moja sestra!“ 

Meliska ešte nikdy nezažila takú pravú vianočnú 

prípravu. Na to prvé voňavé  pečenie vianočných koláčikov 

s novou rodinou asi nikdy nezabudne. 

Paulína Lišková 6.C 

Suzie 
Mám ja psíka, čo sa Suzie volá 

a je proste úžasný. 

S radosťou hneď ku mne beží, 

labku podá, prisadne si. 

 

Čierny ani uhoľ tmavý, 

veselý a veľmi hravý. 

Biele škvrny za uškami, 

na chvostíku, za labkami. 

 

Dedko sa vždy rozčuľuje: 

„Suzie, kde mám papuče?“ 
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Poroznáša, poschováva, 

po dvore ich hľadáme. 

Raz sme sa však naľakali, 

na cestu nám vybehla. 

Išlo auto, zrazilo ju, 

nožičku si udrela.  

 

Doktora sme zavolali, 

obklady jej prikladali. 

Doktor pichol injekciu, 

plakali sme dlhú chvíľu. 

 

Veľmi sme sa o ňu báli, 

celú noc s ňou presedeli. 

Dlho sa nám zotavovala, 

teraz je zas hravá, zdravá. 

 

Tešíme sa každý deň, 

že je Suzie naša len. 

 

Ema Balková 6.C 

 

Tik, tak 

Tik tak, tik tak 

hodiny nám tikajú. 

Tik tak, tik tak 

pesničky nám zaznejú. 

Tik tak, tik tak 

vstávam ráno do školy. 

Tik tak, tik tak 

budík ten ma zobudí. 

Natália Cholpová 5.C 

 

Kohútik 

Máme doma len kohútika 

Stále nám len kikiríka, 

Všetky sliepky nám dozerá. 
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Veľký z neho úžitok 

Odletel nám za potok. 

3 dni sme ho hľadali 

Potom sme ho spapali. 

Timotej Jakubov 5.C 

 

Voda základ života 
 

Položme si otázku, 

úplne jednoduchú a skromnú. 

Čo základom života je, 

čo má silu ohromnú? 

 

Bez čoho neprežije 

žiadna živá bytosť? 

Odpoveď ľahká- bez vody 

a tej nikdy nie je dosť. 

 

Vždy keď slnko svojimi lúčmi 

hľadí na vypriahnutú zem, 

všetko živé, každá byľka trávy 

čaká na ten deň. 

 

Keď z ťažkých oblakov 

kvapky dažďa zvlažia nás. 

Voda- žiada sa zakričať 

a ďakujeme zas a zas. 

 

Voda- tak priezračná a číra. 

Si čistým prameňom bytia. 

Bez teba život ťažký je, 

nemožno ďalej žitia. 

 

Samuel Čubák 7.C 

 

Lesná víla 
Jedného teplého dňa sme sa s ujom Jožkom, 

bratrancom a mojou sestrou vybrali do lesa na hríby. 

Nachystali sme si košíky a s dobrou náladou sme vykročili. 

Sestra uvidela veveričku a stretli sme aj ježka. Zrazu sme 

v diaľke uvideli diviaka, preto sme sa mu radšej okľukou 

vyhli. Hríbov bolo toľko, že sa nám všetky nevpratali do 

košíkov. Mali sme šťastie. Netrvalo to dlho a už sme sa 
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pobrali na domov. Cestou sme natrafili na husté kríky, cez 

ktoré sme sa predierali. Vtom som zrazu zbadala obrovský 

dubák, veľký ako školská taška. Vzápätí som vykríkla: „ 

Páni, to je ale veľký dubák!“ Všetci sa zbehli pozrieť naň. 

Keďže sa nezmestil do košíka, niesla som ho v rukách. 

Cestou sme si hovorili: „Hm, to bude ale dobrá polievka.“  

Teta Ivetka sa potešila nášmu úlovku. Hneď sme sa 

pustili do čistenia. Niektoré sme museli vyhodiť, ale tých 

bolo málo. Zrazu dubák, ktorý som našla, sa začal hýbať. 

Naľakali sme sa. Keď sa ho teta chystala rozkrojiť, 

vyletela z neho malá víla.  

„Neničte môj dom, kde budem potom bývať?“ ozvalo 

sa niečo tichým hláskom.  

„Som kráľovná lesa, v ktorom ste ma našli. V tomto dubáku 

bývam celé tisícročia. Ak ma vrátite na miesto, kde ste ma 

našli, stále na tam pre vás nájdete plno hríbov.“  

A tak sme ju do lesa vrátili. Víline slová sa vyplnili. 

Húb máme habadej. Niektoré sme dali vysušiť, časť sme 

zjedli, niektoré predali a niektoré darovali.  

Od toho dňa sme vílu už viac nestretli. Dúfame, že si 

v lese pokojne nažíva a spravodlivo vládne Udavskému lesu. 

 

Timea Kordilová 6.C 

Vzácna voda 

Bez vody niet žitia, bytia na Zemi.  

Je mocnejšia ako oheň, verte mi.  

 

Mocný živel, ktorý tvorí rieky, moria, potoky. 

Prúdi celým oceánom, v oceánoch zakotví. 

 

Teplá a či studená je potrebná k životu. 

Niekedy však prináša so sebou pohromu. 

 

Pohroma to je veľká, pod vodou je celá vieska. 

Tak treba sa mať na pozore, keď sa niečo také stane. 

Mnohí si neuvedomujú ako vodou plytvajú. 

A iní zasa plačú, že vodu nemajú. 
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Voda je pre človeka nenahraditeľná. 

Bez vody ani pol týždňa človek nevydrží . 

 

Tak či onak vzácnej vody ubúda. 

Ľudstvo, chráň si svoj poklad do budúcna. 

 

Lebo keď sa nám všetka voda minie, 

hrozí, že zvieratá, rastlinstvo a celé ľudstvo vyhynie. 

 

Štefánia Petrovčinová  7.C 

 

Hupky – dupky 

Keď som išiel do lesa, 

hupky – dupky, hupky – dupky, 

polámal som kolesá, 

hupky – dupky, hupky – dupky. 

 

Na čistinke pred chalúpkou, 

hupky – dupky, hupky – dupky, 

stretol som sa s ježibabkou,  

hupky – dupky, hupky – dupky. 

 

Kamže, kamže ideš, synak? 

Hupky – dupky, hupky – dupky, 

idem domov, ale inak, 

hupky – dupky, hupky – dupky. 

 

Chcel som ísť ja do sveta, 

hupky – dupky, hupky – dupky, 

nebyť tohto kolesa, 

hupky – dupky, hupky – dupky. 

 

Došiel by som na samý kraj, 

hupky – dupky, hupky – dupky, 

tak mi, babka, pomáhaj, 

hupky – dupky, hupky – dupky. 

 

Aby som to opravil, 

hupky – dupky, hupky – dupky, 

plný kufor nakúpil, 
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hupky – dupky, hupky – dupky. 

 

Všelijakých dobrôt, 

hupky – dupky, hupky – dupky, 

budem ich mať na rok, 

hupky – dupky, hupky – dupky. 

 

Martin Mandzák 6.A 

 

Žrútko 

Bol raz jeden chlapec, 

Žrútko ho volali. 

Vždy zaliezol za pec, 

keď nohavice v páse mu merali. 

Viete prečo? 

Nie, nejedol on lečo 

ani praženicu nechcel, 

kuchynské raňajky 

samými skvostami na kráľovské 

však povýšiť vedel. 

 

A na obed  Žrútko zje 

štyri stehná kuracie. 

Polka chleba, to sa vie, 

svetlo sveta ihneď zrie. 

 

Z premýšľania o jedle 

bolela ho hlava, 

všetko to však riešila 

zdravá nemocničná strava. 

Richard Klanica 6.A 
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Rok 
Sneh sa už roztápa, 

zeleň zas raší, 

tak nám vždy potichu 

jar svoj príchod hlási. 

 

Slniečko zo zeme 

snežienky von volá, 

zajko i kuriatka 

tiež sa na jar rodia. 

 

Krajina zakvitne, 

seno vonia krásne, 

vtáčiky zarána 

zhudobňujú básne. 

 

Zrno sa na poliach 

zmení v zlaté more 

a dúha vymení 

búrku na oblohe. 

 

Ovocie dozrieva, 

stromy menia farby, 

lesy aj doliny - 

hodné vzácnej maľby. 

 

Husi sa poberú 

na cestu ďalekú, 

medveď zas zaľahne 

na zimu studenú. 

 

Dni sa nám skracujú, 

chladné sú noci, 

to sa nám zima už 

zas chce ujať moci. 

 

Z oblohy sype sa 

perina biela, 

pod snehom spočinie 

krajina celá. 

 

 

Radovan Bangov 9.B 



Z denníka Majky... 

Za svojím bratrancom Tobiasom som cestovala spolu 

s mojím úžasným ujom Paľkom tetou Majkou, sesternicou 

Zuzkou, bratrancom Marekom a najmladšou sesternicou 

Ninkou. Keďže Tobias s rodinou bývajú neďaleko Popradu, 

iste viete, že to bola úžasná cesta! Dobrodružstvo začína, 

tak pozorne čítajte a uvidíte sami...  

Dorazili sme na pravé poludnie, takže sme si oddýchli  

a do noci sme sa my, deti zabávali. 

Deň prvý: Zrána sme vyrazili hneď na akciu. Išli sme 

na kúpalisko, teda do Aquacity Poprad. Strávili sme tam 

jeden perfektný deň. Večer všetky dievčatá boli na kofole 

a chlapci si doma urobili party. No čo sa tam dialo, to 

neviem. Veru, prezradím vám, že skoro sme spať nešli.  

Deň druhý: Ráno hneď po raňajkách sme opäť 

vyrazili na akciu. Teraz nás cesta zaviala na svahy Nízkych 

Tatier. Niečo sme absolvovali po vlastných, niečo na 

úžasných lanovkách. Poviem vám, turistika padla vhod. 

Večer sa situácia opakovala, až na jeden detail. Chlapci išli 

na kofolu a dievčatá si lakovali nechty. 

Deň tretí: Voda bola, hory tiež, poďme teda do 

Spišskej. Čo tam majú? No predsa zoo! Všetky zvieratá boli 

zalezené v klietkach, nečudujem sa, veď bolo neznesiteľne 

horúco. Len opice skákali, vrieskali a vyškierali sa na nás.  

Asi sme sa im páčili. No nič, nechajme tak! Večer sme boli 

všetci doma. 

Deň štvrtý: Hurá! Ideme do cirkusu! V Poprade, 

čuduj sa svete! Artisti, klauni, žongléri ... a opäť zvieratá. 

Deň piaty:  Opäť zmena. V neďalekej dedinke zvanej 

Východná práve prebiehal folklórny festival. A keďže my 

žijeme na dedine, ľudovky sú nám blízke. Rada spievam, 

občas si zakrepčím, tak prečo nie? Poviem vám, toľko krásy 

a farebnosti po kope som dávno nevidela. Najexotickejší 

boli Afričania...  

Majka, vstávaj, veci už máme zbalené. Čaká nás dlhá 

cesta...  

Mária Grecová 5.C 

 

 

 

 



Zlatá rybba 

Na samote pri lese býval s rodičmi 

chlapček Paľko. Bol sám, nemal sestru ani 

brata. Paľkov oco bol lesník, a tak ich 

domček obkolesovala príroda 

a zvieratká.  

Práve začali vianočné prázdniny 

a napadlo veľa snehu. Paľkova mama 

upratovala a piekla voňavé koláče. Ešte že 

všetko pokúpili dopredu, lebo cez ten sneh sa 

ťažko štverali aj štvorkolky.  

Paľko občas pomáhal otcovi nosiť do krmelcov 

potravu pre srnky. Pomáhal aj dnes. Ďalší deň zobral otec 

Paľka k rybníku po kapra. Urobili v ľade dieru, hodili 

návnadu a čakali. Bola poriadna zima, obočie už mali riadne 

na bielo sfarbené od mrazu a kapor stále nikde. Otec sa 

rozhodol odskočiť domov po deku.  

Odrazu sa začala udica mykať. Paľko potiahol a hop, 

z vody vyskočila zlatá  rybka. Zažmurkala na Paľka 

a prehovorila: „Paľko, želaj si niečo, veď sú predsa 

Vianoce!“ Paľko sa potešil a v mysli si zaželal po čom najviac 

túžil. Odrazu prišiel otec. „Paľko, prečo si vytiahol udicu?“ 

spýtal sa otec. Paľko otcovi porozprával zážitok so zlatou 

rybkou. Paľkov ocko sa zasmial a povedal, že sa mu to iba 

zdalo, lebo veľmi premrzol. Z kapra nakoniec nebolo nič, 

a tak sa naprázdno vrátilidomov.  

Ďalší deň boli Vianoce. Keď sa navečerali, išli si 

pozrieť darčeky. Paľko si pod stromčekom našiel krásne 

autíčko a knižku. Potom mamka prišla k Paľkovi a zašepkala: 

„Mám pre teba ešte jedno prekvapenie,“ usmial sa 

a pokračovala, „v lete budeš mať bračeka.“  

V tej chvíli sa Paľkovi rozžiarili oči a uveril, že zlatá 

rybka existuje. Veď práve to si želal najviac, aby už nebol 

sám. 

 

Ivona Barbaričová 6.C 
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Zuzka alebo Pod horúcim africkým 

slnkom... 

 
Milí mladí čitatelia ! 

 

Dlho som rozmýšľal nad 

tým, ako napísať príbeh našej 

Zuzky. Len pre vysvetlenie, Zuzka 

je moja krstná mama a je to 

najlepšia Zuzka, akú poznám. Rozpoviem vám  jej zážitky, 

pretože niektoré ma naozaj chytili, ako sa hovorí  za srdce. 

Zaujali ma tak, že najprv som chcel Zuzku pozvať k nám do 

školy, aby o všetkom porozprávala sama, lenže Zuzka je 

neustále zaneprázdnená. Vždy nejakým spôsobom 

zachraňuje svet, aj  teraz pracuje na dôležitých výpočtoch 

v labákoch na Karlovke  a veľa voľného času jej neostáva. 

Prečo teda o nej?   

Pani učiteľka slovenčiny nám zadala tému – vzdelanie 

je tu pre všetkých... No, poviem vám, nijako zvlášť ma táto 

veta nenadchla. Ja mám  doma  rozmýšľať o vzdelaní?  

O deťoch bez možnosti vzdelávať sa?  ... veď to je super, 

žiadna škola, žiadne skúšanie ani písomky.... Nehovoriac 

o tom, že celý život mám za chrbtom starkú, bývalú 

učiteľku, tatina, tiéééž učiteľa a mamka? O tej ani 

nehovorím, slo-ven-či-nár-ka! Domáca pohroma, a to mi 

poniektorí spolužiaci  ťažko závidia! Ešteže dedko je 

maliar, jediný poriadny chlap v rodine a práve  ten s nami 

nebýva. Zuzka? Zuzka sa stala mojou záchranou. Jedného 

dňa, keď som tak  prepínal telku,  dávali  reláciu  venovanú 

ľuďom, ktorí sú ochotní obetovať svoj čas, vedomosti, 

talent a hlavne kúsok svojho srdca tým,  ktorí to najviac 

potrebujú. Dobrovoľníkom z Afriky. Pre mňa všetko cudzí 

ľudia, ale v tom prišla spásna myšlienka, ako zachránim 

seba i triedu pred katastrofou. Ja takého človeka poznám! 

Naša Zuzka predsa   strávila v Afrike takmer  jeden celý 

rok /od 3. 10. 2011 do 28. 08. 2012/. A tak som 

začal  otravovať Zuzku, jej rodičov a pravdaže aj tých 

svojich, starkú, aby mi všetko ešte raz rozpovedali, na nič 

nezabudli, na všetko si spomenuli. Veď napr.  starká je 

chodiaca pamätnica. A príbeh bol na svete. 

 

Pod horúcim africkým slnkom... Zuzkiným 

pôsobiskom bola ďaleká Juhoafrická republika, mesto, 

skoro som si jazyk dolámal, Malamulele. Bývala v centre 

saleziánok, ktoré spravovali súkromnú školu, na ktorej učila. 
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Túto školu  navštevovali len finančne lepšie zabezpečené 

deti, ale žili v zložitých rodinných pomeroch.  Bez rodičov, 

iba s babičkami alebo s inými príbuznými, zatiaľ čo ich 

rodičia pracovali veľmi ďaleko - v Johannesburgu, Pretórii, 

Durbane...  Jej hlavnou úlohou bolo učiť deti v škole - 

štvrtákov, šiestakov a siedmakov, proste detiská presne 

v takom veku ako som aj ja, ale predsa iné.  Učila ich 

matematiku a technológiu. 

 Príprava Zuzky nebola krátka ani ľahká. Dva roky 

trvalo, kým zvládla skúšky z cudzieho jazyka, psychológie, 

absolvovala prednášky o cudzej kultúre, rozprávala sa 

s profesormi, ktorí sa celoživotne zaoberajú štúdiom krajín 

tretieho sveta... Oznámila to rodine. Až tak nasledovala jej 

vysnívaná  Afrika. Let bol dlhý a náročný na trase Praha – 

Dubaj – Johannesburg a potom nasledovalo  už len takých 

osemsto kilometrov autom až na južný cíp JAR, cieľ 

Malamulele. 

Denný program bežného dňa bol náročný... a to som si 

vždy myslel, že moje ranné plavecké tréningy ma stavajú do 

pozície ranostaja, vytrvalca a športovca. Zuzkin budík 

vystrájal vždy okolo piatej, potom päť kilometrov pešo do 

školy, asi je tá päťka osudná, začiatok vyučovania o 7.30, 

predstavte si vkuse do jedenástej škola, niekedy i dlhšie. 

O pol tretej koniec vyučka. Popoludní pomáhala 

v utečeneckom tábore Rulany s výučbou angličtiny. 

V tábore žili mladé dievčatá z Mozambiku bez rodných 

čísel a identity... akoby ani nikdy nikde neexistovali. Ak 

však v budúcnosti chcú pracovať, musia ovládať angličtinu, 

tá teda hýbe svetom. Zuzka sa na oplátku učila ich jazyk 

Xitsonga, tu si našla aj dvoch malých kamarátov v mojom 

veku, chalanov Manela a Joshuu, ktorí jej vytrvalo pomáhali 

s tlmočením. Počas víkendov učila v Nedeľnej škole 

dievčatá z okolitých krajín, ktoré utiekli z jednej biedy do 

druhej. Boli hladné, špinavé, bez rodín, často sa túlali 

ulicami a prespávali pod holým nebom. Mali množstvo 

zdravotných problémov a za sebou veľa zlých skúseností. 

Aj teraz mám pred očami Zuzku, ako som ju videl na jednej 

z fotiek. Sedí na opačne otočenom vedre, dievčatá pred 

ňou a ona kriedou píše po rozpadnutej stene akejsi 

zrúcaniny,  ktorá kedysi bola prístreškom... vraj mali hodinu 

angliny a my sa ako často sťažujeme na podmienky... 

Priam som hltal príbehy o jednoduchých afrických 

ľuďoch, o ich kultúre, o ich spôsobe života a spolužití 

s prírodou, ktorú  ja poznám viac-menej z animovaných 

rozprávok typu Leví kráľ.  „Vždy som si myslela, že 

Afričania sú spätí s prírodou, majú radi zvieratá, na 



horúčavy sú zvyknutí. Opak je však pravdou. Zvieratá „ 

nemajú veľmi v láske“, majú z nich skôr strach. 

A horúčavy? Tie 45-stupňové sme my, cudzinci, často 

znášali oveľa lepšie než oni, „ ale vzápätí s láskou 

a milotou jej typickou dodala, „ na druhej strane sú však 

veľmi srdeční a otvorení, svoju radosť dokážu prejaviť 

tancom a spevom,  takmer okamžite a radi sa 

objímajú...“ Smial som sa na príhode,  keď raz sama 

riadila „auto“ , ktoré by inak podľa jej slov  už dávno  bolo 

na vrakovisku, postupne tratila za sebou súčiastky. Môj 

ocko sa jej spýtal: „Zuzka, a nezastavila si pozbierať ich?“ 

S vážnou tvárou odpovedala: „Čosi, aby ma zožral lev?“ 

Tak aj takáto je Afrika. Plná krás  i nástrah.  

Po návrate sa naša starká spýtala Zuzky, totiž 

skonštatovala: „Zuzka, však už viac nepôjdeš do tej 

Afriky!?“ A Zuzka? „Babi, aj hneď by som sa vrátila.“      

„Zuzka, či  vari ty spasíš svet?“ „Nie, babi, ale Afrika 

pomoc potrebuje, najviac mi budú chýbať moje deti, 

ktoré som učila a potom kolegovia, všetko múdri a milí 

ľudia, niektorí ušli zo Zimbabwe, kde zúria nepokoje, 

a predsa im ich domov chýba.“ 

Veru, našej Zuzke sa horúca Afrika raz navždy vryla 

do srdiečka, aj keď po návrate si najviac užívala rodinu, 

priateľov a kolegov, žila konečne svoj voľný čas 

a nekonečne dlho spala. Afrika a jej problémy by ju 

kedykoľvek dostali naspäť do lietadla a na druhý kontinent, 

len aby pomohla tým, ktorí pomoc, vzdelanie, a 

predovšetkým lásku potrebujú. Aj ja chcem v budúcnosti 

pomáhať, chcem sa stať lekárom. Netuším, či sa mi moja 

túžba splní, viem však, že nie je nereálna. A možno raz, 

napriek obavám mojej starkej, aj ja pôjdem pomôcť Afrike, 

veď ani nie je tak ďaleko. Na mape je to len kúsok smerom 

na juh. Afrika... tak blízko a tak veľa problémov. 

Dovidenia, Váš priateľ a dopisovateľ Samuel 

Samuel Onderišin 6.C 

 

Vankúšik z pierok 

Na dvore sa pásol kŕdeľ bielych husí. 

Jedného dňa sa babka rozhodla, že 

z pierok spraví vankúšik pre svoju 

vnučku. Na Vianoce to bude ten 

správny darček! 

Dievčatko si vankúšik obľúbilo. 

Vždy, keď si naň položilo hlávku, snívalo 

sa mu o slniečku a o bielych húsatkách. 
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Raz sa ale stalo niečo, čo nikto nečakal. Do dvora sa 

vkradla mačka. A ešte k tomu hladná. Vetrila na všetky 

strany, ňuchala, čo by mohla uchmatnúť. Na lavičke pri 

dverách vetral sa vankúšik. „Čo to tu tak krásne vonia?“ 

rozmýšľala pahltne mačka, keď zacítila vôňu húsatiek. 

Zdrapila vankúšik a mysliac si, že sú tam húsatká, začala ho 

driapať a trhať... 

Už o malú chvíľku zahalili dvor biele mračná. Len čo to 

dievčatko zbadalo, začalo sa za poletujúcimi pierkami 

naťahovať a poskakovať sem a tam. Lenže tie od šťastia, 

že sú na slobode, uhýbali, odskakovali, až napokon odleteli 

nevedno kam. Dievčatko sa najprv veľmi hnevalo na 

mačičku. „Mňau, mňau,“ prosíkala hladná mačička smutnými 

očkami. A tak bolo mačiatku odpustené, dostalo plnú misku 

mlieka. 

Milá babička nelenila a spravila vnučke nový mäkučký 

vankúšik z bielych húsacích pierok. Dievčatku sa tak každú 

noc snívalo nielen o húsatkách, ale aj 

o nezbednej mačičke. 

Simona Triľová  6.A 
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