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„V jazyku indiánskeho kmeňa Haida „skladať 

básne“ znamená to isté čo „dýchať“.  Písanie je 

dýchanie plutvami duše. Nadýchnite sa – 

poriadne a zhlboka. Možno vydýchnete verš 

nejakej básne. A ak nie, nič sa nestalo. Možno 

nabudúce...“  

    Kamil Peteraj 

Milí žiaci,  

aj vďaka vašim nádychom a výdychom fantázie mohla 

vzniknúť už v poradí siedma tvorivá zbierka... Začítajte sa 

a nechajte sa unášať... 
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Tam kdesi... 
 

Tam kdesi za kopcom 

sadlo si slniečko 

znavené blúdením. 

 

Ach, to bol ťažký deň. 

Presvetliť celú zem 

je ozaj umením. 

 

Poštekliť najmenších, 

poláskať  kvetiny, 

či zohriať údy starkej 

uprostred dediny. 

 

Rozdávať teplo  

a nádej života 

je ozaj lopotná, 

lopotná robota. 

 

Samuel Onderišin 7.C 

 

Taký je... 

 
Jesenný podvečer kĺže sa ponad dom, 

pokoj a pohoda 

panuje vnútri, v ňom. 

Mamina vrtko zvŕta sa v kuchyni 

a otec chystá zas 

voňavé periny. 

Spoločne sadáme k lákavej večeri, 

slzičky jesene 

láskavosť rozčerí. 

Taký je ten náš dom. 

Taký je otcovský dom, 

radosť a srdečnosť 

panuje vnútri, v ňom. 

 

Samuel Onderišin 7.C 

 

 

V hĺbavej troške detského diania 

stratil som vzácne minúty, 

čas je len cestou odchádzania, 

plynieme spolu 

on, ja, ty. 
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Nepočká, nesadne, nepostojí, 

kráča si svojou cestou osudu 

ustaňme spolu aspoň na chvílenku, 

mnohí tu časom nebudú... 

 

 

Samuel Onderišin 7.C 

 

Vtáčatko 
 

Prišla zima, nastal mráz, 

 les ukrýva mnoho  krás. 

Vtáčatká však hladné sú, 

deti im zrná prinesú. 

 

Letí vtáčik uzimený, 

od hladu je vysilený. 

Nocľah teplý prial by si 

a chutný loj do misy. 

 

Neboráčik domov hľadá, 

keď tu zrazu niečo zbadá. 

Asi je to vtáčí dom,  

hneď sa nasťahujem doň. 

 

Už je šťastný, už v ňom býva,  

od únavy sa mu zíva. 

Má za sebou ťažký deň, 

v novom dome sníva sen. 

O domčeku v strome skrytom, 

 to je v zime módnym hitom. 

 

Gabriel Karpeľ 5.A 

 

Čo robí slnko... 

Keď lúč prvý zažiari 

na ranné zore,  

čajka tróni  na stožiari  

a srnka ešte drieme v hore, 

odsklíš si  oči prebudené zo sna, 

otvoríš okno, 

slnko tvár k tebe otočí 

zrazu mu hľadíš priamo do očí. 

 

Aj poľné kvietky ožijú, 

ak paprsky k nim preniknú,  

odtaja všetky zámky dúhy, 

chotár sa rozžiari 

od tepla, zlata , nádhery. 

 

Ľubomíra Galandová 6.A 
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Tanec v srdci 

 
Vyskoč na nohy, rúčky si daj vbok, 

úsmev na tvári a veselý krok. 

Napočítaj na tri a začni s nami, 

tancovať a ohýbať kolenami. 

 

Rukami vytvor veľké vlny, 

parket bude zrazu plný. 

Pridajú sa všetci, čo sú tu, 

vytvoríme skvelú partiu. 

 

Nádych, výdych... opakuj po mne, 

možno z toho zábava vznikne. 

Vytvorme spolu jeden veľký kruh, 

veď predsa v zdravom tele 

 prebýva zdravý duch. 

 

Natália Kuľhová 5.A 

 

Autoportrét 

 
Každý  je sťaby maliarovo dielo. 

Ja sám som tvorcom vlastného portrétu. 

Šedou namaľujem smútok, 

modrou vzácne puto. 

Ružová je odtieňom mojej sestry, 

mama zas túži mať život pestrý. 

Otec len o bielej sníva, 

tá vraj prekryje všetko, 

je v nej čistota a sila. 

Červená? 

Tej je v mojom diele najviac,  

je  dráždivou pre mňa  farbou, 

bez nej by  maľba nebola maľbou. 

Štetcom na palete 

otváram možnosti umelca, 

aký je môj obraz, 

bude to umenie 

alebo iba ja? 

 

 

Samuel Onderišin 7.C 

 

 

Zatváraj dvere potichu... 

Vianočné prázdniny sa tento rok skutočne vydarili. Teda, 

aspoň čo sa dĺžky týka. Určite nezačnem protestovať proti 

takejto tradícii, len to časové vákuum ma občas dohnalo na 

gauč pred telku.  
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Prepínať kanály s neustále sa opakujúcimi rozprávkami, to 

vás baví istú chvíľu. Keď však zazriete Popolušku po 

tretíkrát, aj tá najhumánnejšia myšlienka z vás jednoducho 

vyprchá a vy zostanete bezducho civieť do prázdna... 

Vitajte v klube! Zažil som to na vlastnej koži. V takejto 

agónii som si zrazu uvedomil, že gauč vedľa mňa už nie je 

prázdny, že sa tu v plnej svojej kráse uvelebil ocino 

a sleduje svoj najobľúbenejší program. Televízne noviny!!! 

To som si teda zavaril! Viac než polovica spravodajstva bola 

o rôznych konfliktoch, vojnách, nešťastí v celom svete. Ale 

prebralo ma to. Správy sú teda reálne, na môj vkus možno 

až príliš. Všímam si výrazy ľudských tvárí, strach v očiach 

malých detí, neistotu ľudí bez domova... Uvedomujem si 

desivú pravdu – to už nie je rozprávka, dávno sme stratili 

istotu, že nakoniec dobro zvíťazí nad zlom... 

„Oci, prečo je toľko vojen vo svete?“     

         Otec mi začal vysvetľovať mocenské 

boje, geopolitické rozloženie sveta a obrovskú túžbu „homo 

sapiens sapiens“ po bohatstve. Nie všetkému, čo sa mi  

snažil vysvetliť, som rozumel. Aj keď ocina táto téma 

skutočne zaujíma a veľa o nej vie. Otočil som sa teda 

k mame, aby mi to vysvetlila „tak polopate“. Mama sa na 

mňa usmiala – tak krásne to iba ona vie – a povedala len 

jednu vetu: „... lebo nezatvárame dvere potichu.“ Tak 

tomuto som už nerozumel vôbec. Mama si všimla otázniky 

v mojich očiach: „Zamysli sa nad tým, ako ty sám môžeš 

prispieť k tomu, aby bol tento svet lepší...“ Tak toto ma 

ozaj dostalo. Začať od seba, neobviňovať druhých ešte aj 

z toho, že vonku nesneží... Prestať fňukať, ľutovať sa 

a neustále sa sťažovať. Život je boj a treba sa ho snažiť 

vyhrať. A to aj takými maličkosťami, ako sú ohľaduplnosť, 

taktnosť, rešpekt či úcta. Práve pre nedostatok 

ohľaduplnosti a vnímania potrieb iných vznikajú vojny. 

  „... preto vždy, keď budeš zatvárať dvere, 

dbaj na to, aby si tým nikoho nevyrušil.“ 

Samuel Koribanič 

7.A 

 

Náš veľký brat 

Polročné prázdniny skončili.  Veď trvali až jeden upršaný 

deň. Krásna odmena za päť mesiacov driny v škole! 

Perinbabka je tiež tento rok akási skúpa. To sa predsa na 

rozprávkovú bytosť nepatrí... 
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Moja nová školská taška ma ráno v autobuse skoro privalila. 

Mal som veľké šťastie, lebo vedľa mňa stál jeden ujo. 

V poslednej chvíli ma schmatol a nejakou zvláštnou rečou 

mi povedal, aby som dával pozor. Zagánil som naňho... akože 

ĎAKUJEM. Divný chlapík.  

V škole klasika. V šatni krik, na chodbe rev, už som sa tešil 

do triedy. Som zvedavý, či Samo ozaj dostal za vysvečko 

nový mobil... Pred triedou ma však čakala  naša triedna. 

Usmievala sa, divné. A potom spustila... Že vraj máme 

nového spolužiaka, volá sa Rasťo a že ho dala sadnúť ku 

mne. Fíha, raketová rýchlosť. Nestihol som povedať ani 

„...bré ránko“ a už som sedel vedľa Rasťa. Spolužiaci 

zazerali a ja som ešte spolovice neprebudený začul... nech 

sa ti u nás darí, tvoj sused sa volá Hugo a je to skutočne 

milý chlapec. Že aký to som? Jasné. Igorovi som nevrátil 

zaucho a nepovadil sa so Sandrou, tak som teraz dostal 

odmenu.  

Rasťo bol veľmi tichý. Aj na môj vkus až príliš. „Ahoj, som 

Hugo,“ vyšlo zo mňa, „odkiaľ si?“ Dve veľké čierne oči na 

mňa hľadeli. Rasťo sa nesmelo ozval. Rozprával pomaly 

a jeho zvláštny prízvuk  mi  pripomenul chlapíka z ranného 

autobusu. Až teraz som si všimol, že Rasťo je o niečo 

starší ako my. A aj jeho pleť je trocha tmavšia. Skamarátili 

sme sa a aj ostatní z triedy si 

k Rasťovi časom našli cestu. 

Volali sme ho „náš veľký brat“ 

a on sa z toho len smial. 

Slovenčina mu robila problémy, 

a tak sme sa cez prestávky 

mordovali s ypsilonmi. Vybrané 

slová – horšie ako mamino lečo 

v sobotu na obed... Zato 

v matike bol super. Učiteľka ešte ani nedopovedala príklad 

a on už z hlavy sypal výsledok. Natrel to aj nášmu super 

Samovi. Tak mu treba, aspoň sa už nebude tváriť ako 

superhrdina. A aj tí namyslení piataci nám už dali pokoj. 

Rasťo je naším skutočným veľkým bratom. Nikto si na nás 

už nedovoľuje. 

V slovenčine sa zlepšil. Učiteľka povedala, že urobil riadny 

pokrok. A mňa ťahá z matiky. Možno na konci roka 

dostanem od našich mobil aj ja. A to je fakt super! 

 

Alex Taňkoš 3.C 
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Zaľúbený slimák 

Slimák beží ostošesť, 

míňa asfaltku. 

Nestačí sa zahľadieť 

na novú ulitku. 

Brzda veľká, 

šmyk obrovský, 

fíha, ejha, 

slimačica kukuk 

v hanbe sa otočí. 

 

Slimák, slimák, 

ukáž nôžky, 

dám ti rúčky bez rozlúčky 

a postavím ti dom... 

A už dvaja 

kraj míňajú, 

spoločnú ulitu 

domovom volajú. 

Alex Taňkoš 3.C 

 

Pučim sadila 

Odlož tablet!  

kričí mama 

zvečera i zrána. 

Vonku pekne, 

bicyklovať, zabehať 

choď na dvor, 

ty malý lenivý tvor. 

Ja však na to – 
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nemám čas. 

Chytím brucho, 

postískam ho, podusím, 

na stoličke k stolu pripučím, 

ďalšou buchtou doplním. 

Čo tam toľko robíš? 

kričí mama znova. 

Odpoviem jej jasne: 

Počkaj, sadielko mi rastie! 

Nemienim nič zmeniť 

za tým mojím stolom, 

sadielko si chrániť chcem, 

„krafťákom“ navždy zostanem. 

Alex Taňkoš 3.C 

 

 

V lesíku 
 

Aký krásny je ten svet, 

nikde inde taký niet. 

Idem, kráčam po lesíčku, 

natrafím na veveričku. 

 

Z konára na konárik, 

preskakuje ako nik. 

Po lúke si zajko hopká 

a na strome ďateľ klopká. 

 

Malý mravček prácu má, 

stebielko si prenáša. 

Za stromom srnka stojí, 

vĺčika sa veľmi bojí. 

 

Na hrádzi je bobrík malý, 

pri ňom pláva pstruhík hravý. 

Včelička si znáša med, 

líška v jarku hasí smäd. 

 

Nezábudka tíško vraví, 

že vraj krtko je na stráni. 

Ostala vraj po ňom diera, 

čo dážďovku veľmi hnevá. 
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Má vraj rada také diery, 

čo pristanú len na jej miery. 

Malá lienka – sedembodka, 

na kvetinke pekne hopká. 

 

Pri nej motýľ farebný, 

pozerá sa na kvety. 

Z vysokého buka,  

múdra sova húka. 

 

Malý kŕdeľ čviri – čviri, 

vzlietol z kŕdľa v jednej chvíli. 

Tíško sedím na pníčku, 

pozorujem myšičku. 

 

V lese je ten krásny svet, 

nikde inde taký niet. 

Mnoho zvierat má tu domov, 

ukryté sú v tôni stromov. 

 

Domov sa mi nechce ísť, 

každý deň sem túžim prísť. 

Do lesa ja chodím rád, 

k zvieratkám som kamarát. 

 

Pokoj, silu načerpáš, 

keď tu prídeš aspoň raz. 

Vypni telku a tu príď, 

ak chceš aj ty zdravo žiť. 

 

Matúš Žinčák 7.A 

Jedna mama 

Mám ja mamu jednu, 

som na ňu však sama. 

Postíska ma, poláska ma, 

proste skvelá mama. 

 

U strýka je viacej detí 

i viac mám sa pýta. 

„Prečo nemá každý mamu?“ 

otázka sa tíska. 

 

Decká z rodín mnohodetných 

od závisti blednú, 



že to každé dieťa 

má mať mamu jednu. 

 

Mám ja mamu jednu, 

som na ňu sama, 

nádherne mi vonia 

moja skvelá mama. 

Simona Triľová 7.A 

 

Kvapka 

Bez vody niet života, 

tvrdí každá kvapka, 

ktorá spadla na zem z neba 

v podobe dažďa. 

 

I rastlinka malinká 

dvíha hlávku k nebu, 

že si pekne prosí 

o tú kvapku jednu. 

 

Tečie do riek, morí, 

oceánom sa borí. 
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Pohladí pevninu 

i našu Zem  jedinú. 

 

Bez vody niet života, 

tvrdil každý tvor, 

ktorý pri zrodení sveta 

pri tom všetkom bol. 

Simona Triľová 7.A 

 

Jednoducho „JA“ 

 

Som, kto som,  

dievča so zapleteným vrkočom, 

zmietaná pubertálnym chaosom,  

odvrávam rodičom 

v niečom a všeličom, 

nelíšim sa vonkajškom, 

rozprávam o ničom 

a o všetkom viem,  

nie všetko však smiem. 

To, čo mi kážu,  

to sa mi nechce. 

Mama na to vždy len repce. 

Otec hlavou krúti,  

nervovo sa zrúti? 

Ach, tí moji rodičia, 

 snáď sa zo mňa tešia, 

ale prečo ma vždy  

za nič hrešia? 

Ja však chcem mať život podľa seba. 

Nový mobil, džíny, tričko, 

veď chcem iba tak máličko. 

Keď som online, 

http://www.roli.ro/jocuri-de-colorat/desene/Turist/


 viem o všetkom, 

keď treba,  

píšem si aj s dedkom. 

A keď chlapci píšu správy, 

ako ja viem, ktorý je ten pravý? 

Ten, čo píše o láske,  

či ten, čo sa smeje na každej otázke? 

Ešteže mám kamarátky,  

každý chlapec je na nás krátky. 

Pozeráme časopisy o móde,  

či som oblečená v pohode, 

nový make-up a špirála,  

odkiaľ si na to zobrala? 

Mama má toho tonu,  

tak som si požičala aj rúž k tomu. 

Horšie bolo, 

 keď ma takú videla, 

rýchlo som to teda zotrela. 

 

Prečo naši rodičia krikom veci riešia 

aj tak nás tým nikdy nepotešia. 

Barbora Töröková 7.A 

 

Plavecké šialenstvo 

Sú štyri hodiny ráno. Neviem sa vyškrabať z postele. Je mi 

veľmi zle. Mám totiž plavecké preteky.  

Zaspatá a strapatá 

vstávam z postele. Tvárim 

sa, že mi je všetko jedno, 

že ma nič nerozhádže, 

lenže v duchu viem, že to 

tak nie je. Na tých 

pretekoch mi skutočne záleží. Rýchlo sa obliekam, češem 

a letím k našim do kuchyne. Mama ma víta s raňajkami, no 

nedokážem do seba dostať ani kúsok voňavej žemle. Som 

celá bledá. „Spala si na omietke?“ pokúša sa o nevinný vtip 
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oco. Len bezducho hľadím na svoje ruky. Sú akési modré, 

asi sa už mením na šmolka...  

Na kúpalisku už vládne pravá pretekárska atmosféra. 

Vbehnem do šatne, nahodím sa do plaviek a celá nervózna 

sa pripravujem na svoj prvý štart. Mám chuť ujsť. No 

namiesto toho vidím samu seba, ako si nasadzujem 

slúchadlá a púšťam nahlas hudbu. V ušiach mi rezonuje 

moja obľúbená pieseň, celá sa do nej ponáram... 

Všetko navôkol stíchlo, vnímam len ľudí bezhlavo 

pobehujúcich sem a tam. Jemné tóny piesne ma upokojujú, 

cítim, ako rytmus piesne opantáva rytmus môjho srdca. Je 

to čarovné. Viem, že tento moment nemôže trvať večne. 

Skladám si slúchadlá... štartovný mostík ma už čaká.  

Všetko je také zvláštne. Zvuk píšťalky vybičuje moje 

zmysly na maximum. Som ako šialená. Skáčem do vody, no 

aj tam počujem tóny piesne. Sú to ódy vĺn, ktoré si spievajú 

a bazénu dodávajú nepoznané čaro. A ja? Ja si už plávam po 

víťazstvo... 

Petra Tabaková 7.A 

 

Očakávanie... 

Nech na dvere už jar nám 

zaklope, 

nebaví nás už byť v jednom byte 

pokope. 

 

Tak ako sa príroda  rozpučí 

a rozkvitne, 

tak aj nám čerstvý vzduch 

do kostí nech precitne. 

 

Dosť už bolo leňošenia, záhaľky, 

čaká nás nový deň, šup do záhradky.  

Vymeniť šatník, pozbierať sily, 

dosť dlho sme už leňošili. 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF_uyaztXOAhUG7xQKHSBnAlIQjRwIBw&url=http://program.autiste.cz/seznameni/?term%3Dredkev&bvm=bv.129759880,d.d24&psig=AFQjCNHbIDi6ghur9GrlkAu_v7zp4msjKQ&ust=1471975470516693


Cibuľa, reďkvička,  

zeler a petržlen, 

aby nám dorástli vitamíny 

na jeseň. 

 

Kto chce v zime zdravý byť, 

musí sa už v jari pripraviť. 

Príď už, jar, dozaista, 

nech slniečko zahreje nás dozlatista. 

Štefánia Sokolová 7.A 

 

Makový úsmev 

Nedávno sa všetkým babám z plaveckého klubu páčil jeden 

chalan. Tiež plavec. Bol 

skoro dokonalý. Nielen 

fešák, ale aj medailista. 

Teda k tej dokonalosti mu 

chýbala len maličkosť. 

Úsmev. Stále chodil vážny a nikdy sa neusmieval. Až raz... 

Bežná sobota, plavecké preteky v plnom prúde. Pri bazéne 

vládla plavecká atmosféra a tréneri konečne vyhlásili 

prestávku. „Poďme do bufetu na niečo fajnové,“ 

zachichotali sme sa babským spôsobom a tešili sa na nejakú 

maškrtu.  O chvíľu sme si už pochutnávali na makových 

buchtách s malinovým džemom. Všetko by bolo v poriadku, 

keby zrazu do bufetu nevošiel právo on. Náš plavecký idol 

a rovno pred nami! Skoro mi zabehlo, keď som ho zbadala. 

A on - smutný výraz - bez akéhokoľvek náznaku úsmevu.  

Ktovie, či aj vďaka tomu maku, ktorého na buchtách bolo 

neúrekom, či len preto, že sme mali dobrú náladu – 

jednoducho sme sa naňho všetky tri nádherne usmiali. 

A vtedy sa to zlomilo. Jeho tvár zažiarila obrovským 

úsmevom. „Veď on sa usmial!“ zvolali sme skoro všetky 

naraz. Len čo sme sa však pozreli na seba, hneď sme vedeli, 

odkiaľ vietor fúka. Naše zuby boli plné maku. To nám už do 

smiechu veru nebolo. 

Ale od tej doby, stále, keď sa stretneme, vždy nám 

pozdraví a usmeje sa na nás. Ach, ten makový úsmev! 

Petra Tabaková 7.A 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnlsLjztXOAhVDUBQKHQCcBr8QjRwIBw&url=http://www.fit-way.sk/dezerty/&bvm=bv.129759880,d.d24&psig=AFQjCNHFiHxNTHuSiWG4F-fkQymSz3f-jQ&ust=1471975621775953


Odteraz som statočný 

Každý z nás už zažil pocit strachu. A aj ja som nedávno 

opäť mal tú česť. Svojím pričinením, ale čo už... Krásne 

Vianoce. Prázdniny boli v plnom prúde. Zdôrazňujem... „boli“! 

Je 24. decembra. Večer si všetci rozbaľujeme darčeky pod 

stromčekom, krásna rodinná idylka. Ani sa nenazdám 

a v kalendári výrazne svieti 31. december. Paráda! Predo 

mnou je ešte jedenásť nádherných dní voľna, škola 

v nedohľadne... A dnes? Mamine dobroty, 

gaučová pohodička pred telkou 

a ohňostroj...   

Lenže odvtedy čas plynul akosi príliš rýchlo. 

Aspoň na môj vkus.  Prvý aj deviaty január boli preč a ja 

som sa spamätal  až 10. januára na obed. Vtedy to už 

prestali byť pokojné prázdniny. Zrazu sa ma zmocnil strach 

každého dieťaťa staršieho ako sedem rokov (prvákov 

nepočítam, tí sa tam tešia). Škola!!! Našťastie som si 

všetky úlohy stihol napísať, no čo som pritom zažíval... 

Neprajem nikomu.  

Odteraz (až do ďalších prázdnin) som statočný. 

Martin Mandzák 7.A 

Svätopluk a Adela 

/ Žili tu skôr ako ja / 
 

V Nitrianskom kniežatstve, v starom kláštore Pod 

Javorom, sa konala veľká hostina. Knieža Svätopluk, 

panovník Veľkej Moravy, oslavoval  svoje narodeniny. Na 

hostinu boli pozvaní ľudia zblízka i zďaleka. Medzi nimi aj 

deva zo susedného panstva, krásna Adela, ktorej Svätopluk 

dvoril už dlhú dobu, no tá jeho lásku doposiaľ neopätovala. 

 Jeho sokom v láske bol aj sám Rastislav, ktorému bol 

Svätopluk synovcom. Rastislav za to Svätopluka nenávidel, 

navyše mu závidel aj jeho mladosť a obľúbenosť. Preto ukul 

plán, že počas hostiny sa Svätopluka nadobro zbaví.  

 Hostina bola  veselá. Kniežatá sa 

zabávali, jedli, pili, tancovali... Vtom 

Rastislav vstal od stola a vyhlásil: 

„Svätopluk, vyzývam ťa na súboj. Ak 

vyhráš tieto konské preteky, vzdám sa 

Adelinej lásky a tá bude navždy patriť 

len tebe.“ Keďže Svätopluk bol dobrý 

jazdec, s pretekmi súhlasil. To ešte 

netušil, že kôň, ktorého mu Rastislav podstrčil, bol ten 

najdivokejší, dosiaľ ľudskou rukou neskrotený. Mal 

Svätopluka zhodiť do priepasti. 

 Preteky sa začali. Divoký kôň nasadil diabolské 

tempo, no skúsený jazdec Svätopluk počas krkolomnej 
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jazdy  koňa skrotil 

a súboj vyhral. 

Nahnevaný Rastislav 

v návale zlosti vytasil 

meč a vyzval synovca do 

boja o Adelino srdce. 

Keď to Adela uvidela, 

srdce sa jej zachvelo. 

Pocítila veľkú lásku a strach o Svätopluka. V tej chvíli 

pochopila, že jej  Svätopluk vôbec nie je ľahostajný a jej 

srdce bije iba preňho. Utekala mu na pomoc a chcela súboj 

prekaziť. Rastislavov  ostrý meč však v rýchlosti  

a nerozvážnosti prebodol nevinné Adelino srdce. Padla na 

zem a viac sa nezobudila. Svätopluk sa nikdy nedozvedel, že 

Adela ho ľúbila a práve jemu išla na pomoc. 

 Od tých čias sa šíri v dedinke  Pod javorom legenda, 

že v ich kláštore sa dodnes zjavuje duch mladej a nevinne 

zavraždenej devy Adely a to každú noc v deň je smrti. Vraj 

blúdi a hľadá svojho Svätopluka... 

 

                                                           Emma Gavaľová 5.A 

 

 

 

Dobré sa človeku vždy vráti... 

/ Žili tu skôr ako ja / 

 
Kedysi dávno žil mladý vladár menom Svätopluk. Jeho 

kniežatstvo sa rozprestieralo naprieč západným 

Slovenskom a siahalo až na dnešnú Moravu. Dnes už všetci 

vieme, že bol veľkým a múdrym panovníkom.  

Jedného jesenného dňa sa vybral s celou svojou 

družinou na poľovačku do okolitých lesov. Keď už mal na 

dosah vzácnu trofej v podobe krásnej srny, vtedy sa stalo 

čosi nevídané. Srna prehovorila ľudskou rečou: “Svätopluk, 

ak mi daruješ život, splním ti želanie.“ Svätopluk nebol po 

krvi bažiaci lovec, mal dobré  srdce, a tak sa nad srnou 

zľutoval. I vrátil sa s družinou na svoje panstvo bez koristi 

a na príhodu v lese časom zabudol. 

Jedného dňa kráľovná, dôverníčka i milujúca 

manželka, ochorela. Knieža si dal zavolať na hrad ku 

kráľovnej tých najlepších lekárov z celej krajiny. A prišlo 

ich neúrekom. Chýr o jej chorobe sa totiž rýchlo niesol 

doširoka - doďaleka. Žiaľ, ani múdre hlavy kráľovnej 

neodkázali pomôcť, pretože na jej vyliečenie potrebovali 

vzácny koreň šalvie lekárskej, ktorý už dávno v okolí nik 

nenašiel , ba ani starí ľudia o ňom nič nepočuli. Svätopluk 

bol ich správou veľmi zarmútený, kráľovná mu chradla 

priamo pred očami. 
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Smútok mu však pripomenul dávnu príhodu, ktorá sa 

udiala  v lese. Spomenul si najmä na sľub nevinnej srny. 

Vybral sa teda za ňou do hôr. So zúfalstvom v hlase volal, 

kričal, s plačom  ju prosil o pomoc. Zrazu všetko navôkol 

utíchlo a  pred ním stála krásna lesná víla. V  rukách držala 

vzácnu bylinku, ktorú panovník potreboval. „Ďakujem ti, 

pani, veľmi si mi pomohla.“ Víla odvetila: „ Svätopluk, ja som 

ochrankyňou lesa, jeho zvierat i všetkých bylín a plodín. A 

ty si mojej srne daroval život. Svoj sľub som  splnila, teraz 

zober svoj liek a ponáhľaj sa!“ 

Knieža utekal, čo mu nohy stačili. Prišiel práve včas 

s liečivou bylinkou, pretože jeho kráľovná na tom už bola 

veľmi zle. Múdri lekári urobili z byliny odvar, ktorý 

kráľovná po celú noc pila v malinkých dúškoch. Nadránom sa 

jej začali vracať sily a ráno už vyskočila z postele práve 

ako tá lesná srna.  

Knieža  Svätopluk bol šťastný , so svojou kráľovnou 

a ich tromi synmi žili dlho-predlho spokojným životom, až 

kým nepomreli. Ale zakaždým si v ťažkých chvíľach  

pripomenuli, že dobré sa človeku vráti a zdravie je ten 

najväčší a najvzácnejší dar.   

                                                        

Katarína Kovalíková 5.A 

Óda na psa 

Mám malého psíka, 

volá sa Dilka. 

Je štíhla a huňatá, 

krásna a blonďatá. 

Keď nám Dila utečie, 

hľadám ju až pri riečke. 

Prídem bližšie, tu zrazu, 

pribehne cudzí pes k nej odrazu. 

Zbystril som zrak, 

čo mám prízrak? 

Veď on na mňa útočí, 

srdce mi rýchlo poskočí. 

Hoci je Dila malá, 

vždy pri mne verne stála. 

Proti psovi sa postavila, 

v boji sa pritom zranila! 

Malé zúbky vycerila, 

do labky mu zaborila.  

Teraz ju doma mám, 

každý deň sa s ňou hrám. 

Niet na tom svete  

lepšieho chlpáča 

než moja Dilka je. 

A to mi verte! 

 

Matúš Žinčák 7.A 

 

 



S tebou, mamička, kamkoľvek... 

„Tresk!“ zaznelo silné zabuchnutie dverí. Otec po ďalšej 

hádke opúšťa byt. Mama je z toho veľmi nešťastná. Tento 

týždeň sa to zopakovalo už po tretíkrát... 

Táňa rýchlo berie obojok a so svojím psíkom vychádza na 

ulicu. Slzy sa jej tlačia von, nemôže ich zastaviť. Akoby už 

celé storočie neopustili toto tmavé miesto. V sklenenom 

odlesku jej modrých očí sa odráža všetko. Smútok, no 

i malý, neposedný psík. Odišla z bytu sťa víchor bez hraníc. 

Rozmýšľa, kam by šla. „Pôjdem, prečo nie? Až pokým mi 

strach dovolí...“ Začne utekať. Vníma len mihajúce sa ulice, 

domy... „Kde som to?“ rozmýšľa zastaviac sa. Voňavé 

stromy, milióny farebných kvetov a nádherné, číre jazero. 

Uchvátená toľkou krásou púšťa domáceho miláčika 

z obojka a sama si spraví pohodlie medzi všetkými odtieňmi 

zelenej. Schúli sa do malého klbka. Myšlienky necháva 

voľne plynúť... Taký pôvab, krása!  Ponúka sa nám každý deň 

a my ju nevidíme. Nie nevidíme, my ju nechceme vidieť. 

Veď tatko ani mamka nemajú „nikdy čas“. Ani na mňa... 

Sleduje silné konáre, ktoré sa nežne poddávajú jemného 

vánku. Kvety sťa hodváb vábia svojou nedotknuteľnou 

krásou všetko živé navôkol. 

Priam kričia na ľadové 

jazero, aby roztopilo svoje 

chladné srdce. Snáď by sa 

pookrialo aj to tatkovo... 

Táňa je späť. Uvedomuje si 

čas a priestor. Vie, že sa musí vrátiť. Nechce mamke 

pridávať starosti. Lenže niečo sa zmenilo. Nežný závan pani 

Prírody ju napĺňa novou energiou. „Zvládnem to, ja to 

zvládnem! A mamke musím pomôcť!“ plná presvedčenia 

znova pomaly míňa ulice a budovy. Je doma. Mamka ju víta 

s otvorenou náručou. „Bála som sa o teba, srdiečko. Kde si 

bola?“ spýtala sa mama nežne. „Mami, to miesto ti raz 

určite ukážem. Všetko bude dobré, uvidíš. Viem to!“ Mamka 

sa pousmiala, Táňke naliala čerstvé kakao a posadila ju za 

stôl. „Zajtra sa sťahujeme, moja. Pôjdeme k babičke, tam 

obidve prídeme na iné myšlienky.“ Táňka si len utrela 

kakaové fúzy a usmiala sa. „S tebou, mamička, kamkoľvek.“ 

Od tejto chvíle prešli už dva roky. Viac som o Táni 

nepočula. Viem len, že sa jej život oveľa zlepšil.  

Natália Košutová 7.B 
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Každá lavica niečo skrýva 

 

Vojna bola v plnom prúde. Lietadlo 

zhadzovalo bomby na bojisko aj za 

cenu, že umrú nevinní ľudia. Na 

kopcoch strieľalo množstvo tankov. Nepriatelia sa snažili 

dobyť mesto, ale vojaci bránili domácich vlastnými životmi. 

Robili aj nemožné, aby odrazili útok súperov. 

Bombardovanie bolo neúprosné. Už-už sa zdalo, že tento 

boj sa vyhrať nedá, keď tu zrazu... Letecké posily! Lietadlá 

krúžili nad mestom a mapovali situáciu nad strategickými 

budovami. Nepriateľa zneistili, bombardovanie ustalo. 

Vojenské sanitky brali zranených vojakov, občanov odvážali 

do bezpečia. Jedno z lietadiel práve vybuchlo. Obrovská 

žiara... 

„Psst, pozerá sa na nás,“ povedal som spolužiakovi a rýchlo 

sme plastelínové figúrky aj celú techniku strkali pod lavicu. 

Čo zostalo ležať na bojisku, sme rýchlo priložili učebnicou 

a tvárili sme sa, že počúvame výklad učiteľa. No naša 

technika nevyšla. Učiteľ sa nebezpečne približoval. „Čo to 

tam máte?“ spýtal sa. „Nič!“ rýchlo som odpovedal. Učiteľ 

sa však sklonil pod lavicu a pomaly zdvihlo obočie.  „A to je 

čo?“ opýtal sa... „No viete, každá lavica niečo skrýva,“ 

zapotil spolužiak.  

Učiteľ pozrel aj pod ostatné. Skoro vo všetkých 

chlapčenských laviciach uvidel podobnú výbavu. Tváril sa 

prísne, no kútiky úst mu šklbalo do jemného úsmevu. 

Samuel Koribanič 7.A 

Jarmok 

Bol raz jeden jarmok, 

čo vraj trval rok. 

Žiadny zimný ani letný, 

jednoducho nekonečný. 

 

Nie taký jarmok, 

kde sladkosti sa míňajú 

a ľudia sa prechádzajú. 

To iba tak každý druhý piatok. 
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Tam totižto predávajú knihy. 

No nie rozprávkové, 

skôr nejaké nové, 

ostanú v pamäti ako ryhy. 

Lebo nájdete tam odpoveď 

na to, čo vás ťaží 

aj čo nikdy nezaťaží. 

Odpoveď chce každý vedieť hneď. 

Kto ich píše? 

Každý si ich píše sám. 

Richard Klanica 7.A 

Tak už teda namôjveru... 

 

Čo ma trápi od rána? 

Opäť kyberšikana. 

Včera som sa odfotila 

a na facebook zavesila 

svoju selfie, z dobrej vôle, 

že poteším „kamky“ svoje. 

 

Keď sa pozriem po chvíli, 

dislikes sa zjavili. 

Všetci to hneď komentujú, 

nado mnou sa povyšujú, 

píšu o mne hrozné veci, 

pritom nepoznajú ma tu všetci. 
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Z očí tisnú sa mi slzy, 

teraz ma to veľmi mrzí, 

že sa zo mňa všetci smejú... 

Tak už teda namôjveru, 

robím za tým veľkú bodku, 

na facebook viac nedám fotku. 

Klára Hanzalová 7.A 

 

Liek nadovšetko 

Ahoj, volám sa Julo a mám deväť rokov. Som celkom 

obyčajný chlapec. Žil som s mamkou, tatkom a babkou 

v malom domčeku. 

Obyčajná rodinka. 

A ja, ja som bol ich 

slniečkom (asi preto, 

že všetci okolo mňa 

krúžili). Aspoň tak to 

tvrdila babka.  

Prečo píšem v minulom čase? Pretože jedného dňa sa 

všetko zmenilo. Do našej  rodiny pribudla moja malá 

sestrička. Narodila sa taká maličká ako Janko Hraško, 

a preto si ju nejaký čas nechali v nemocnici. Všetci tvrdili, 

že je nedonosená. Nerozumel som tomu. Veď mamka ju 

poctivo nosila vo svojom brušku. Často sme chodili za ňou 

do nemocnice. Uchvacovalo ma, ako rástla. A potom ju 

jedného dňa mamka s tatkom priniesli domov. No bola stále 

taká drobnučká. Nechcela veľmi papkať a stále bola chorá. 

Veľmi som jej chcel pomôcť, len som nevedel ako.  

Raz mi ju mamka dovolila podržať v náručí. Tíško som jej 

spieval a ona sa na mňa usmiala. Vtedy som dostal nápad. 

Veď hudba je prenesená ľudská reč, hudba lieči. Aspoň tak 

to tvrdí  babka (ona má predsa vždy pravdu). A aj ja ju 

mám rád. Myslím tým hudbu a aj babku, samozrejme. Nápad 

sa zapáčil aj mojej mamke. A tak sme spolu vymýšľali plán, 

ako moju sestričku liečiť. „Najlepší bude Mozart,“ navrhol 

odborník tatko. „Začneme Malou nočnou hudbou, je 

úžasná,“ dodala babka. 

A tak sme začali s liečbou. A verte či neverte, hudba 

naozaj zabrala. Pomohla nielen mojej sestričke, ale vážnu 

hudbu sme si zamilovali všetci. Mamka mi dokonca sľúbila, 
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že ma od ďalšieho roka prihlási na klavír. Možno aj ja raz 

budem hudbou liečiť. 

Klára Hanzalová 7.A 

 

 

To som ja 

Šport je zdravý, to ja viem, 

rád sa mu vždy venujem. 

 

Športujem ja veľmi rád,  

je to na mne vidieť snáď.  

 

Keď mráz vodu v ľad zmení, 

prichádzam po zotmení. 

 

Kamarátov veľa mám, 

hokej s nimi stále hrám. 

 

Keď slnečné lúče roztopia ľady 

a teplo zosadí zimu z vlády, 

hokejku a korčule odložím 

a na ihrisko ihneď pobežím. 

 

Edo Sopiriak 7.A 

 

Tak to chodí v tomto svete 

 

Pekné ráno, slnko svieti, 

na školskom dvore kopec detí. 

Vtom za rohom sťa duch, 

šikanou nasiakol vzduch. 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKk5T-2NXOAhVBNxQKHcPvCq4QjRwIBw&url=http://www.svzskladno.cz/clanek-nove-fotogalerie.html?id%3D21112015164712.272&bvm=bv.129759880,d.d24&psig=AFQjCNEDStZhWwg5f17QnAoJNdP7yAqs6w&ust=1471978159345819


Tam traja siedmaci si stáli, 

na prvákovu desiatu chuť dostali. 

A čo tak nenájde sa zopár drobákov? 

Vyskúšali to aj na druhákov. 

 

Tu zasiahnuť už musíme, 

ukázať, veď sa nebojíme. 

Nezľakneme sa tých úbožiakov, 

chrániť chceme mladších spolužiakov. 

 

Vyhýbam sa šikane, 

nech sa mi nič nestane. 

No keď vidím ubližovať, 

nemienim sa nikam schovať. 

 

Aj keď tak to chodí v tomto svete, 

občas túžime po odvete, 

že vyskúšať by si to mali, 

kiežby už viac nešikanovali. 

Sofia Cenknerová 7.B 

  

Filipko 

Moje meno Filipko. 

Niekedy tak premýšľam, 

kto som, čo som, aký som. 

Či som dobrý – myslím, som. 

 

Snažím sa byť zodpovedný, 
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učiť sa dobre, pomáhať. 

Nápomocný byť rodičom 

a aj skvelý kamarát. 

Lenže mám aj temné stránky, 

ľúbim pospať, podudrať 

hlavne vtedy, keď do školy 

musím skoro ráno vstať. 

 

Aj lenivosť je mi známa, 

aj neľúbim športovať, 

času veľa s počítačom 

trávim takmer každý deň, 

lenže s týmto zlozvykom 

zabojujem, to mi ver! 

Filip Borc 7.A 

Ja som... 
 

Ja som lienka malá, 

na kvietok si sadám. 

Bodky si počítam, 

červenú mám rada. 

 

Ja som aj motýlik, 

som farebný, kráso – krásny. 

So mnou je deň jasný, 

som nesmierne šťastný. 

 

Niekedy som žabka, 

v mláčke sa čľapkám. 

Tak ma volá mamka, 

ocko, ba i babka. 

Eva Onderišinová 1.C 
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Moja psia láska 

Ktože býva za plotom, 

ozýva sa štekotom? 

Náš Beník... 

Malé psíča, malá búda, 

Beník  nie je žiadne chúďa. 

Kostičiek má plnú misu,  

k tomu vodu, teplú stravu, 

povahu má ozaj hravú. 

Denne spolu šantíme, 

na prechádzky chodíme. 

Kúpeme sa v bazéne,  

Beník nudu zaženie. 

Keď už máme žartov dosť, 

stískame sa pre radosť. 

 

Eva Onderišinová 1.C 

 

Nezbedníčka Labka 
 

Chvostom vrtí na dve strany, 

pozerajte, milé dámy. 

S loptičkou si  šantí rada, 

do kresla si často sadá. 

Klbko gúľa do kúta, 

potichu si hudie. 

Kam to klbko ide? 

Mačička je veľmi hravá,  

chce byť ona ozaj zdravá. 

Mliečko pije, chlebík papká, 

malá nezbedníčka Labka. 

 

Eva Onderišinová 1.C 

 

Cesta za víťazstvom 
 

Sedia si dvaja králi oproti sebe, 

rozhodca vedľa nich 

mĺkvo chrúma BEBE. 

Jeden má biele, druhý  čierne figúry, 

prvý ťah bieleho čierneho ohúri. 

Čierny na hodinkách čas 

spustí, 

dúfa, že bieleho šťastena 

opustí. 

Prvý pešiak letí preč, 

čierny jazdec  z neho 

spravil terč. 

Nebezpečne dopredu sa 

posúva, 
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ponad biele figúry čierne mračno podúva. 

V momente však zaskvie sa bieleho mat, 

ku kráľovi blíži sa jeho kat. 

Rozhodca zavelí: 

„Ten ťah je neplatný!“ 

Tak čierneho akoby dostali do laty, 

nastal čas odplaty, 

čierny má záchvaty. 

Biely tak  odhalí čierneho chybičku, 

na oplátku dáva mu trojitú vidličku. 

Už letí dáma v čiernom mimo hru, 

ktože má rozdýchať  

túto hru? 

Po ťahoch trápenia prišli ocenenia. 

Čo myslíte, kto bol prvý? 

Predsa ten , 

kto bol vznešený a hrdý. 

 

Richard Gerboc 6.A 

 

 

Rozhodnutia 
 

V údolí kráľov som kráľom i ja. 

Nesiem si svoju korunu. 

Podo mnou neraz kráľovské kreslo 

zapraská nôžkou o hrudu. 

 

Ach, tie občasné rozhodnutia! 

Tie moje trónne výkazy. 

Pýta sa mama, otec i ja. 

Kto komu  dáva rozkazy? 

K rozumu cesta ďaleká je, 

neraz  býva i zastretá. 

Nevidím dieťa, našich, seba, 

no občas zhliadnem človeka. 

 

Samuel Onderišin 7.C 

 

 

Rodinný chaos 
 

Rodičia sa občas zlostia, 

keď k nám znenazdajky prídu hostia. 

Vraj,  máš tu veľký neporiadok, 

urobil ho azda škriatok? 

 

Nikto ho nevidel, 

nik o ňom nepočul. 

 Čo na to sestra? 

Jej sa to nezdá. 
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Pohol sa koberček,  

vyliezol králiček. 

Obhrýzal vetvičky 

z vianočnej jedličky. 

 

On je ten kúzelník, 

vinník náš nezbedný, 

 vyliezol von  z debny, 

chytajme, lapajme, 

do klietky späť dajme.  

Nech v dome zavládne 

 pokoj a zmier, 

mamka a ocko, potešia sa,  

ver. 

 

Sandra Svatušková 6.A 

 

Deň v 5.A 

           „Ách, zasa pondelok.“ Napadlo 

mi ako prvé, keď ráno mama tíško 

otvorila dvere do detskej izby 

a povedala: „Simonka, vstávaj!“ Niééé, 

nikam nejdem, ale zostať doma nemôžem, tak som vstala, 

umyla si zuby, obliekla sa a najedla, urobila posledné úpravy 

pred zrkadlom a nasadla do auta. Mama naštartovala a ide 

sa. Niečo si mumlala popod nos, ale ja som ju vôbec 

nevnímala a trpezlivo som čakala, kým vystúpim. A je to tu. 

Zastali sme pred  školou. Pobozkala som maminku, vystúpila 

a pokračovala do školy.  

           Moje kroky viedli rovno do šatne, kde  práve nikto 

nebol. To asi preto, lebo som prišla pomerne neskoro o 7:30 

a to už sú hádam všetci v triede. Je leto, takže som si 

prezula iba topánky a hneď som 

uháňala do triedy. Triedu máme na 

najvrchnejšom poschodí. Ako tak idem 

po našej chodbe... v 5.B ticho, v 5.C 

ticho a hádajte, kde bol najväčší krik? 

No predsa v 5.A. Moja trieda je veľmi 

hlučná, málo poslušná, no prospech 

máme celkom dobrý. Asi dva metre od triedy mi zaľahli uši 

od hluku. Vošla som do dnu, vystískala som kamarátky 

a sadla si na miesto. Moji spolužiaci spievali trápne 

pesničky, bol z toho hluk a ešte sa niekto naháňal a kričal. 

Samozrejme, tabuľa trpela tiež. Niektorí si na ňu kreslili. 

/už to ignorujem/ 

        Pozriem sa na rozvrh hodín, ktorý visí na stene 

a pohľad  mi pohľad aj na veľký farebný mokrý fľak. Hneď 

vstávam, idem k lavici našej predsedníčky triedy a pýtam 

sa jej, čo je to za fľak. Ona odpovie: „Týždenník si hádzal 

s kamarátmi hubku od kriedy, ktorá bola mokrá a hodili ju 

na stenu....“ Ale nestihla povedať všetko, lebo okríkla 

chlapcov: „Tichóóó!“ Ale  chalani kričali ešte viac: „Ty buď 

tichóóóóó!“ Chudera predsedníčka triedy. No teraz si 
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prajem, aby to nevidel náš triedny učiteľ. Zvoní na prvú 

hodinu, máme literatúru. Pani učiteľka nám rozdala 

krúžkovacie testy. Keď sme ich dopísali, zazvonilo. Druhá 

hodina mala byť hudobná, lenže pani učiteľka nie je v škole, 

takže máme hodinu s pani psychologičkou. Rozprávala nám 

niečo „upokojujúce“, pričom sme mali pri tom  kresliť a 

relaxovať. Samozrejme, v našej triede nikdy nie je ticho, 

o tom. Pri vetraní do triedy vletela malinká včela. Dievčatá 

okamžite začali bláznivo kričať, až ju pani učiteľka musela 

odohnať von z okna. No ten krik bol neskutočný. Zazvonilo 

a konečne začala veľká prestávka. Rozprávali sme sa 

a potom, čo nevidím, moji spolužiaci si začali  hádzať  

skákaciu loptičku. Ako si ju tak hádzali, trafili hodiny na 

stene a zostala tam veľmi „pekná“ diera. /to bude zas 

nádielka/  

     Opäť zvoní. Je geografia a pani učiteľka nám trpezlivo 

vysvetľovala látku. Písali sme si poznámky, až kým 

nezazvonilo. Nasledovala výtvarná výchova, na ktorej sme 

ako vždy niečo vyrábali. Predposlednou hodinou bola 

angličtina a v triede nastal opäť akýsi krik a hluk. Ľutujem 

učiteľku. Na poslednej hodine náboženstva sme pozerali 

zaujímavý a dosť dlhý príbeh. A znova zvoní. Išli sme na 

obed a potom domov. Tak toto je taký normálny deň v našej 

5.A. Stále si myslím, že sme najživšia trieda na škole. 

Možno sú aj lepšie triedy ako je tá naša, ale my sme takí, 

akí sme. Našu triedu mám napriek všetkému veľmi rada. 

Simona Cenknerová 5.A 

Za krásami prírody... 

 

Kráčam cestou krásy 

vo vzdialenej vlasti. 

Počujem šum v potoku,  

pridala som do kroku. 

Vidím slnko zapadať, 

 vlčko ma začal naháňať. 

Zahnala som aj medveďa,  

 vari mi je v lese beda?! 

Kráčam cestou krásy 

domov, 

kráčam lúkou, stráňou, 

horou. 

V tom mi budík zazvonil, 

otec dvere otvoril. 

Vstávaj Stelka z postele,  

prajem Ti šťastné a veselé! 

 

Stella Turiková 5.A 

 

Vážený čitateľ! 
 

Túto príhodu už viem naspamäť. Prázdniny práve 

vrcholili, tie moje za oceánom u starkých a naši? Tí sa 
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práve vrátili s mojou  mladšou sestrou z dvojtýždňovej 

zaslúženej dovolenky. Leto v plnom prúde, krásne slnečné 

ráno, tak sa maminka  pustila, po toľkých dňoch 

ničnerobenia,  do generálneho upratovania domu. Vetrala, 

lietala s prachovkou z izby do izby, vysávala koberce, 

zvesila záclony a nasledovala najmenej obľúbená činnosť 

mamky, umývanie okien.  

 Začala v rodinnej svätyni, spálni. Záclona sa práve 

krútila v bubne našej práčky, otáčky robili  svoje a mamka  

spokojne zamierila k oknu. V izbe to vyzeralo, ako keď ocko 

natiera steny, rebrík, vedro s vodou, rôzne handričky 

a kopec zázračných prípravkov na čistenie, umývanie, 

leštenie a čo ja vie, čo ešte. Keďže vonku bolo teplučko, až 

sa žiadalo otvoriť obe okenné blany  a veselo začať. Mamka 

umývala, zmývala, namáčala, vylievala a opätovne napúšťala 

vodu. Jej ruky rytmicky utierali sklá, leštili a znova leštili. 

Pozorným okom sledovala každú šmuhu, keď tu jej pohľad 

zrazu padol na voľačo neskutočne zvláštne. Opisovala to 

stále dookola. Veľký zvon nádhernej šedo-mliečnej farby 

prilepený jednou stenou k rámu okna a druhou k stene 

domu. Čo to asi môže byť? Pomyslela na to, že Stano 

/akože môj tatko/ jej predsa nič nevravel o tom, že niečo 

nalepí na polystyrén, dom síce bol vo fáze zatepľovania, ale 

toto? Čo to len môže byť?! Pomaličky sa približovala 

k masívnej hmote veľkosti malého sudu, márne si lámala 

hlavu nad tým, čo to asi môže byť, keď v jednej chvíli 

svojho rozjímania  začula zvuky podobné šramotu, jemného 

šuchotu a neskôr aj... Panebože, práve jej  to došlo, 

v sekunde zatvorila obe krídla okna a vtom sa začali diať 

veci. Z krásneho zvonu vyletelo množstvo zlatožltých 

krídlatých , čo sú to? Osy, včely... To bola mela, ešte 

šťastie, že okno stihla zatvoriť. Čo ďalej? Aha, priateľ na 

telefóne, zavoláme kamarátovi veterinárovi: „Ahoj, počuj, 

mám taký problém, „ začala a pokračovala,“ je to žltohnedé, 

krídlaté , veľkosť nadrozmerná... posielam MMS, daj 

vedieť, čo s  tým?“ 

Naslovovzatý odborník  

pozrel len jedným očkom  

a urýchlene rozhodol: nič 

nerob, nie aby ťa napadlo  

otvoriť okno, volaj 150 

a máme to.  

  Podívaná na celú 

ulicu, kde horí,  u koho 

horí? Práve totižto 

dorazili, hasiči. Odstavili auto, ktoré už samo 

o sebe vzbudzovalo rešpekt a vyskočili z neho traja rytieri  

v uniformách. Keď zbadali mamkin zázračný súdok, 

jednohlasne  rozhodli, že uniformy nestačia a navliekli sa 

do overalov. Teda,  vyzerali ako posádka Neila Armstronga, 

keď vystúpil na povrch Mesiaca. Namiesto americkej vlajky 

však v ruke držali slovenský rozprašovač, dvaja k rebríku, 

jeden za všetkých liezol hore a oprášil ten zázračný roj. 

Kdežeby osy, tobôž nie včielky, sršne to boli, potvorské 
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sršniská aj s kráľovnou. Tie by nám vraj ukázali. Chlapci 

hasiči, tí vedia svoje. Po chvíľke, keď „včielky“ zaspali, 

zvon horko-ťažko odlepili, napchali do ozajstného suda, 

poučili nás o nástrahách prírody, rozlúčili sa so zvedavými 

susedmi, popriali vystrašenej mamke krásny letný deň a 

odišli.  

A moja mamina? V ten deň už žiadne okno neumyla, 

vygúglila si všetko o sršňoch, obvolala kamošky, zapla skype 

a celý svet aj ten za oceánom sa dozvedel o sršňoch a ich 

dome v našom dome. To bol zase deň a ja, ja som pri tom 

nebol. Keď sa vrátim, budem si prosiť psa, aspoň maličké 

šteniatko a možno sa konečne nejaká zvieracia bájočka 

prihodí aj mne.  

 

 PS: PROSÍM .....    

  Samuel Onderišin 7.C 

 

Na ceste za krásami... 
 

Kráčam si lesom celkom sám, 

palicu z duba po boku mám. 

Vedľa nôh mi beží pes, 

nádherný je tento les. 

 

Preskočil som potok malý, 

to by ste veru nečakali! 

Medvedica s malými 

obžiera tam maliny. 

Kráčam krajom prostred lúky, 

vôkol rastú mocné buky. 

Do jedného driape vlk, 

o druhý opretý je tĺk. 

 

Prešiel som ja dolinu, 

rozbalil si slaninu. 

Dobrý obed nezaškodí, 

aj hlad na mňa už prichodí. 

 

Prebehol som pozdĺž skaly, 

vyplašil som čierne vrany. 

Krákali a krákali, 

pokoja mi nedali. 

 

Zrazu čujem chrochtanie, 

veľký diviak blízko je. 

Husté tŕnie pod stromom, 

stalo sa mu domovom. 

Takto hľadám krásy lesa, 

stmievajú sa už nebesá. 

Domov prídem zmorený, 

krásou lesa nadšený. 

 

Viktor Židzik 5.A 
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Tak postoj, pozhovej... 
 

Stúpam si, kráčam do lesa, 

príroda tíško smeje sa. 

Slnko lahodne svieti, 

na lúke šantia deti. 

Zbierajú žlté kvety, 

včelička drobná k nim letí.  

Letí jedna, letí veľa, 

celý roj už šťavu zlieva. 

 

Kvetmi žiari celá lúka, 

kukučka na dube kuká. 

Slávik nôti na kríku, 

veselú jarnú muziku. 

 

Na strome zas veverička 

celkom malá, maličičká. 

V húšťave je čierna vrana, 

kráka, kráka už od rána. 

 

Rezkým krôčkom  vykračujem, 

krásy vôkol obdivujem, 

nasýtiť sa dovôle, 

príroda postoj, pozhovej... 

Viktória Dzemjanová 6.A 

Vlnenia 
 

Som plavec a či plavčík Vratko? 

Skočil som dobre, 

zľahka, zďaleka? 

Vlnka za vlnkou 

vlnia sa spolu, 

vlnivo rieka preteká. 

Túla sa mojím životom, 

vlní sa rovno, ba i zabočí. 

Zavlní, 

oplieska, obráti ma späť... 

Ja som však plavec.  

Vlním sa ďalej, vlním sa riečkou,  

inej cesty vlnivej 

pre mňa veru niet. 

 

Samuel Onderišin 7.C 

 

Kruté spomienky mojej babky z 2. svetovej 

vojny alebo dni a mesiace utrpenia... 

  

 My, mladí ľudia, takí –násťroční... hrôzy vojny 

poznávame iba z rozprávania našich babičiek  a dedkov, a aj 

tí sa pomaly „časom strácajú“ z našich životov. 
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S nevšedným záujmom poniektorí počúvame spomienky na 

tie strašné vojnové časy, ktoré sa odohrali pred takmer 

osemdesiatimi rokmi. 

 Nemci napadli našu vlasť, strieľali, vraždili 

dospelých, ale aj deti. Najväčšie boje boli na Dukle / o tom 

sme sa aj učili /, kde dodnes stojí pamätník a cintorín  

pripomína mnohých padlých hrdinov. Na pamiatku tam stoja 

ako nemé výkričníky našich dejín aj kovové ozruty, tanky. 

Vždy, keď tadiaľ prechádzam na plavecké preteky  do 

Poľska alebo do Bieloruska, mám pred nimi ohromný 

rešpekt, ale nepáčia sa mi. Možno v lesoch naokolo sa stále 

nachádzajú míny a strelivo, ktoré môžu vybuchnúť, a tak 

poznačiť natrvalo aj dnešné rodiny. 

„ Mnohé dediny boli vyvraždené a vypálené, ako napr. 

Telgárt. Ja som pri vypuknutí vojny nemala ani štyri roky...“ 

spomína moja babka Vierka. „ Keď sa vojna začala , moja 

mama so štyrmi deťmi, medzi nimi aj ja, išla k babke 

a tete, kde sme sa na istý čas ubytovali, neďaleko sa 

skrývali aj sovietski vojaci. Z druhej strany rieky Uh Nemci  

preto neprestajne strieľali a vtedy namierili i na babkin 

dom, kde sme bývali. Nanešťastie,  mama, najstarší brat 

a maličká sestra boli zranení. Mama sa rýchlo pozbierala, 

musela, ale brat po celý čas svojho života kríval na nohu 

a bolesťami trpel pri každej zmene počasia. Sestričku 

trafil šrapnel z míny a zraneniam podľahla, nebolo jej už 

pomoci, dnes tíško odpočíva na cintoríne v Lekarovciach. 

A môj otec? Aj ten musel narukovať do vojny. A my sme 

opäť tŕpli strachom o jeho život. Keď sa vojna v 1945-tom 

skončila, otec sa, vďakabohu, vrátil domov živý a zdravý.  

Boli to veru ťažké časy....“ a ja tichučko sedím, aby som 

babku nevyrušil a nepretrhol niť jej boľavých spomienok.  

Po chvíľke teda opäť pokračuje :“ Boli to ozaj zlé 

časy. Nebolo chleba ani ostatných potravín. Žili sme  

o hlade a takmer bez šiat. V lete sme, my deti, chodili bosé. 

Detské roky sme prežili často hladné a bez hračiek. Neraz 

sme sa museli narýchlo ukrývať po pivniciach alebo 

v bunkroch. Aj dobytok hladoval. Iba keď streľba utíchla, 

môj starší brat Ján išiel nocou pokradomky napojiť statok. 

Naša mama , chuderka, sa veru zakaždým  strachovala, aby 

nestúpil na mínu alebo ho Nemec nezastrelil. Strieľalo sa vo 

dne, v noci.“ 

Ja len počúvam a nedá mi, aby som sa nespýtal: “ 

Babi, a ako to bolo po vojne? Žilo sa vám  už lepšie?“ A moja 

starká s povzdychom pokračuje:“ Aj povojnové časy boli 

veľmi ťažké. Všetko bolo zničené, zbúrané. Továrne sa 

museli nanovo postaviť, polia zasiať, zasadiť plodiny, aby 

bolo čo-to do úst. Mamka nám ušila prvú loptu z handier 

a starých pančúch, bolo že to radosti. Dnes máte, deti, 

veľa krásnych hračiek a rozprávkových kníh. Za vojnových 

čias nebola ani len elektrina. Svietilo sa petrolejovými 

lampami. Nebolo veru pračiek a všakovakých moderných 

elektrospotrebičov, ako je dnes...“ 

„ A mnohí mladí chlapci aj od nás z dediny sa po 

skončení vojny domov nevrátili. Zahynuli v boji za našu 



vlasť. Niektorí sú dokonca pochovaní v cudzej zemi, tak ako 

i u nás na Slovensku sú pochovaní cudzí vojaci. Príbuzným 

ostali len oči pre plač, keď ich otec, brat či syn sa domov 

nevrátili a poniektoré rodiny dodnes nevedia, kde ich 

milovaný leží. Aj Židia boli odvlečení na príkaz Hitlerových 

komandantov do koncentračných táborov, kde ich hádzali 

ako palivo do piec, dospelých, ale aj deti. Zvery to boli, 

veru...  Samko, 2. svetová vojna bol boj o holý život. Kruté 

časy sa našťastie skončili a skončia sa aj spomienky na ne, 

keď naša generácia pomrie. Prajem si však len jedno, aby 

ste vy, moje deti a vnúčatká, nikdy nezažili zlobu vojny, 

práve preto bojujme aj dnes za stály mier nie puškami 

a tankami, ale poctivou prácou, láskavým srdcom a láskou 

človeka k človeku...“ Babkino rozprávanie nesie v sebe 

krásne posolstvo ľudskosti a nádeje na večný mier. A dáva 

aj mne nádej, že ja už žiadnu vojnu nezažijem. Vďaka, 

babi! 

Samuel Onderišin 7.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Múdry jež 

Kráčal som si prírodou, 

pod slnečnou oblohou. 

Išiel som už popod les, 

vystrašil ma jež. 

 

Kamže, ježko, kam? 

Zvedavo sa opýtam. 

Povedal mi pošušky, 

že si ide na hrušky. 

 

Obzerám sa okolo, 

hrušky vidieť nebolo. 

Ježko sa len tíško smeje, 

on dobre vie, kde hruška je. 

 

Vchádzal som už do lesa, 

ježko zrazu ozve sa. 

Kamže, Adam, kam? 

Poď sem, nech ti niečo pošepkám! 

 

Bol som veľmi zvedavý, 

sadol som si do trávy. 

Ježko veľmi zľahučka, 

zašepkal mi do uška. 
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Máme krásnu prírodu, 

lesy, lúky, oblohu. 

Musíme si ju vážiť, 

aby sme v nej mohli pekné chvíle zažiť. 

 

Adam Paško 

 

 

Rexík 

Mám ja psíka malého, 

čulého a bystrého. 

Je môj verný kamarát,  

často je mi ako brat. 

 

Rexík, psíček maličký, 

dám ti dobré kostičky. 

Zvolám, písknem na neho, 

o chvíľočku vidím ho. 

 

Letí ako vietor rýchlo 

a veru je pri mne bystro. 

Keď ma zbadá, teší sa, 

šteká, skáče, vrtí sa. 

 

Zlostím sa ja na teba, 

že si veľká nezbeda. 

Napriek tomu mám ťa rád, 

veď ty si môj kamarát. 

 

Damián Hudák 5.A 

 

 

Môj najlepší kamarát z farmy 

   Myslíte si, že to bude pes? Veľmi sa mýlite. Je to mačka, 

vlastne kocúrik Murko. 

   Blízko nášho domu je farma. Vidím ju z okna mojej izby. 

Chovajú tam prasiatka, kravičky a ovečky. Je tam aj veľký 

rybník. V lete tam chodí ocko loviť ryby.  

   Raz ma vzal so sebou. Trošku som sa tam nudila, a tak 

som sa išla po farme poprechádzať. Mala som pocit, že ma 

niekto sleduje. Začula 

som mňaukanie. 

Z kríčka som 

vyplašila pruhované 

mačiatko. Vyliezlo na 

strom, no nevedelo 

z neho zísť dolu. 

Tenkou paličkou sa mi podarilo mačiatko prilákať. Zobrala 
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som ho na ruky a dala som mu meno Murko. Od únavy mi 

v náručí na chvíľu zaspal.  

   S Murkom sme sa stretávali skoro každý deň. Vždy som 

mu niečo dobré priniesla. Keď sa skončili prázdniny, 

nevidela som ho až do zimy. Na farme zamrzol rybník. Išli 

sme sa tam s ockom a sestrami korčuľovať. Vtedy som ho 

uvidela. Bol už veľký, ale spoznal ma. Díval sa, ako nám to na 

ľade ide. 

   Už sa teším na leto, lebo sa budeme vidieť častejšie. 

Lenka Gajdošová 2.A 

 

Postrehy z prírody 

Pochádzam z malej dediny neďaleko mesta. Medzi 

mestom a dedinou je obrovský rozdiel. Keď zájdete za 

hranice mesta, rozprestrie sa pred vami celkom iný svet.  

Moja dedina je obklopená krásnymi lesmi, lúkami 

a poľami. Je to nádherné miesto. Hneď za dedinou máme 

kopec, na ktorý chodievam púšťať šarkana. Cez letné 

prázdniny spolu s kamarátmi hrávame futbal, budujeme 

skrýše na stromoch a hráme rôzne hry. Poľnou cestičkou 

chodievame k nášmu rybníku a cestou pozorujeme bobry, 

akí sú usilovní pracovníci, ako si budujú hate.  

Keď som vonku v prírode, vtedy sa cítim uvoľnene, 

šťastne akoby zastal čas. 

Vzduch na dedine je úplne iný ako v meste. No ľudia 

si prírodu nevážia a sami si ju 

ničia.  

Minulé leto som išiel 

s mamou na prechádzku. 

Vybrali sme sa k neďalekému 

lesu. Bol som úplne šokovaný, 

keď som videl, ako ľudia 

dokážu znečistiť svoje okolie. 

Našli sme tam  kopu odpadu. Pýtal som sa mamy, prečo je 

to tak? Veď nám odpad vyvážajú a taktiež ho separujeme! 

Toto bol dôkaz, že niektorým ľuďom na tom vôbec nezáleží 

a je pre nich jednoduchšie vyhodiť odpad do lesa ako na 

smetisko.  

Veľmi ma to mrzelo. Mali by sme si uvedomiť, že 

pánom na Zemi nie sme my, ľudia, ale príroda. Človek je len 

jej súčasťou. Človek bez prírody nemôže existovať, ale 

príroda bez nás, áno, preto by sme si ju mali chrániť! 

Alexander Chromý 6.C 
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Prechádzka so Zuzanou 

 Dnes k nám prišli na návštevu sesternica Zuzana 

s rodičmi. Je krásny slnečný deň. Deň ako stvorený na 

prechádzku v lese. Všetci sme boli týmto nápadom nadšení, 

len Zuzana nie. Cestou do kopca nám to dávala jasne najavo 

svojím frflaním. 

 Les nás privítal svojou krásou a ohľadnou náručou. 

Lístie vo vánku ševelilo, akoby nás pozývalo, aby sme sa 

schladili pod korunami stromov. Túto nádheru prerušovalo 

len Zuzino šomranie, ktoré som sa snažila nevšímať si. Do 

tejto nádhery zrazu Zuzana skríkla: „ Fuj, čosi tu okolo 

mňa lieta!“  

 Usmiala som sa, veď v lese stále niečo poletuje. 

Vyvádzala , akoby ju naháňal roj včiel. 

Les mlčky stojí, hýri farbami a pokojom. Slnko 

svojimi lúčmi preniká pomedzi stromy, akoby mi chcelo 

ukázať tie najkrajšie veci v lese. Obdivujem tento pokoj, 

ktorý pohládza moju dušu. Do toho zaznie:“ Poďme preč, 

veď je to tu nuda. Všetko je rovnaké.“ „ Možno sa ti zdá, že 

každý strom je rovnaký, no mne sa zdá, že každý je iný, 

nádherný. Len sa pozri!“ pozriem jej.  

Pozrie na mňa, či mi šije. Tak to sme dve. Ja si to 

totiž myslím o nej. Vzdiali sa a ja sa môžem znova zahĺbiť 

do ticha. Do toho sa ozýva spev vtáčikov, akoby sa chceli 

potešiť a poďakovať za to, že som sa zastala ich domova. 

Ich spev je nádherný, že sa mi odtiaľ nechce ani pohnúť. 

Zo snenia ma vyruší príšerný krik: „Pomóc!!!“ Prevrátim oči 

a pomyslím si: „ To snáď nie je ani pravda!“ Poberiem sa za 

krikom. V kríkoch už prebieha záchranná akcia. Zuzanu 

ťahajú z černíc, kde spadla. 

„Roztrhala som si nové tričko a zašpinila tenisky, 

„plače Zuzana,“ a som celá doškriabaná!“ V tej chvíli mám 

už tej prechádzky po krk. Asi nie som sama, lebo 

rodičovstvo zavelilo odchod domov. Zaostala som za nimi 

a pozorovala slnko, ktoré sa ukladalo k spánku. Svojimi 

žeravými lúčmi ešte poslednýkrát v tento deň pohládzam 

kvety na lúke, ktorou 

prechádzam. Cítim sa ako 

v rozprávkovej krajine Narnii, 

z ktorej sa mi nechce odísť. 

No naši ma už volajú, a tak 

musím ísť. No jedno viem, že 

nabudúce sa sem chcem vrátiť 

s niekým, kto túto krásu bude 

vedieť oceniť. 

Sme doma. Je koniec dňa, koniec vychádzky, koniec 

návštevy. Lúčime sa. Zuzana nám z auta zakričí: „Rada 

prídem znova, môžeme si spolu niekam vyjsť!“ Pozerám na 

ňu neveriacky. Usmejem sa, ale v duchu si pomyslím: „Len 

nie často.“ 

 

Katarína Ondrejová 8.C 
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Nádherná krajina 

Aj vy ste si všimli, 

že kopy snehu zmizli? 

Že slnko už viacej hreje,  

na každého, 

bez rozdielu sa pekne smeje? 

Nie sú to kúzla, žiadne čary, 

to len príroda sa prebúdza do novej jari. 

Pozri, tam rastie šafran, tam zas snežienky biele. 

Cítiš tú radosť, ktorá ťa pri srdci hreje? 

Ich krása a sviežosť sú liekom, 

ktorého je pre všetkých neúrekom. 

Po jari horúce leto prichádza, 

po rozkvitnutej lúke sa tak dobre prechádza! 

Pod starý košatý strom si sadnem, 

koľko života tam len nájdem. 

Zatvorím oči a cítim vôňu leta, 

radosť mi spraví aj vtáčik, čo okolo lieta. 

Počúvam tie jeho tóny hlasné, 

verte mi, je to naozaj prekrásne. 

V jeseni už chladnejšie býva, 

slnko sa za oblaky čoraz častejšie skrýva. 

Prečo sa vietor zrazu tak nahneval? 

A všetko lístie po zemi rozmetal? 

Pre bociany, divé husi nie sú to žiadne noviny. 

Ich novým domovom už čoskoro budú teplé krajiny. 

A nakoniec  príde zima, chladná a mocná je, 

svojou perinou celý svet zakryje. 

Vločka za vločkou padá z neba , 

predsa na snehuliaka nám ich veľa  

treba. 

Pred domom šantia všetky deti, 

v okne vianočný stromček svieti. 

Smiech, láska, radosť, 

toho všetkého tu nájdeš dosť. 

 

Miriam Bartková 8.A 

 

Hudobná óda 
 

Hudba – mocná čarodejka 

v duši stopu zanechá. 

Hudba – srdca môjho zlodejka, 

moja potecha. 

 

Už nie som osamelý, 

keď tóny tíško znejú. 
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že  tvoje ústa sa na mňa smejú. 

 

S tebou sa mi ľahšie životom kráča, 

už asi tvoríme pár. 

Som ako zranené vtáča, 

čo potrebuje lásky dar. 

 

V tvojich tónoch silu hľadám, 

pri tebe vždy pookrejem. 

Silou hudby nechám sa viesť, 

v tvojom ohni sa vždy hrejem. 

 

Srdce moje zaplesá, 

keď začujem tvoju pieseň. 

Odolať ti, nedá sa, 

zaženieš moju tieseň. 

 

Samuel Čubák 8.C 

 

JAR 

Slnko vyšlo spoza mraku, 

lúčom hľadá každú mláku. 

Chce vysušiť celú zem, 

bude teplo, ja to viem ! 

Kvietkom je tiež dlhá chvíľa, 

čakať  toľko na motýľa . 

Dosť si vládla pani zima! 

Máme radosť, je nám príma! 

Tešíme sa novej jari, 

prezradí nás úsmev v tvári. 

Zuzana Bartková  6.C 

 

 

Flauta - najlepší priateľ človeka? 

„Rexo, ideme von!“ tak to boli prvé slová po Soninom  

príchode zo školy. Bol som ten najšťastnejší psík na celom 

svete. Len si to predstavte, každý deň ste rozmaznávaný 

najlepšími dobrotami, stále chodievate von na prechádzky, 

maznáte sa... mne sa to páčilo. No Soninej mame očividne 

nie. Bola nahnevaná, že všetok svoj čas a pozornosť venuje 

práve mne.  
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Len čo sme sa vrátili domov z prechádzky, mama 

zavolala Soňu na „krátku debatu“ do obývačky. Nezdalo sa 

mi to neobvyklé, bol som presvedčený, že v ľudskej ríši to 

tak býva. Lenže Soňa tam bola podozrivo dlho, tak som ju 

čakal pod dverami. Zrazu som z obývačky počul plač 

a mamine slová: „Či sa ti to páči, alebo nie, na hodiny flauty 

budeš chodiť! Už som ťa prihlásila.“  

Zrazu Soňa vybehla s plačom 

z obývačky a jej kroky smerovali 

priamo do nášho kráľovstva - teda jej 

detskej izby. Usadila sa na posteľ 

a začala ma hladkať. Vedel som, že niečo 

nie je v poriadku. 

Na druhé ráno Soňa šla do školy. Tešil som sa, že 

poobede sa pôjdeme prejsť. No Soňa sa nevracala. Zdalo sa 

mi to čudné a hneď som si spomenul na včerajšie mamine 

slová. Zaujímalo ma, čo je to tá flauta? V ten deň Soňa 

prišla domov až neskoro večer, navečerala sa, umyla sa 

a šla spať.  Chcel som sa maznať, no ona bola unavená. Tak 

to šlo celé týždne, až nakoniec z toho bol mesiac. Mesiac sa 

so mnou Soňa nebola prejsť. Mesiac sa so mnou nemaznala. 

Ale už mesiac hrala na akejsi paličke, ktorú ľudia nazývajú 

flauta. 

„Už to takto ďalej nemôže ísť! A tak som sa 

rozhodol!“ Síce Soňa vyzerala, že je šťastná, ale ja som 

šťastný vôbec nebol. Hneď ako prišla zo školy, nenápadne 

som sa prikradol k jej batohu , vzal tú paličku a ukryl ju 

tak, aby ju nenašla. V ten deň mala mama narodeniny, a tak 

jej chcela zahrať obľúbenú pieseň (nacvičovala ju namiesto 

toho, aby bola so mnou), no flautu nevedela nájsť. Nakoniec 

jej kúpila kvety. 

A tak sa začalo pátranie po flaute. Síce sa mi veľmi 

páčilo, ako na nej občas aj pri mne hrávala, no predstava, 

že by sa stala flauta jej najlepšou priateľkou sa mi vôbec 

nepáčila. 

„Rexo, nevidel si moju flautu?“  

„Haf, haff!“ v psej reči to má veľký význam, vlastne 

som jej povedal, že ju mám rád, no v ľudskej reči to je 

bezvýznamné. Soňa prehľadala celý byt, dokonca sa pýtala 

aj pána učiteľa flauty, či si ju tam nezabudla. Bezvýsledne. 

„Rexo, ak mi ju okamžite nevrátiš, dám ťa do 

útulku!!“ skríkla Soňa. Neveril som vlastným ušiam, čo mi 

povedala. Tieto slová ma veľmi ranili. V ten večer, keď 

Soňa šla spať, vytiahol som „stratenú flautu“ a šiel som sa 

stratiť pre zmenu ja. 

„Mami, nevidela si Rexa?“ 
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 „Nie, prečo?“ odpovedala.  

„Neviem ho nájsť!“ povedala skleslo.  

„Tak si sa mala oňho lepšie starať a nebol by sa ti 

stratil,“ zareagovala mama pobavene.  

Vtedy Soňa pochopila niečo veľmi dôležité. A zrazu 

jej všetko došlo. Pochopila, že všetok čas venovaný flaute 

kedysi venovala mne a vtedy sme boli šťastní obaja. Hneď 

vybehla z bytu a hľadala ma. Bol som schovaný v parku na 

našom obľúbenom mieste.  

„Ach, Rexo, som šťastná, že 

som ťa našla. Sľubujem ti, že už sa 

ti budem venovať viac.“  

A viete čo sa stalo? Soňa na 

flautu neprestala hrať, síce stále 

chodila neskôr domov, ale hneď ako 

prišla, išli sme na prechádzku. A až po 

nej sme si obaja užívali teraz už aj pre mňa príjemné zvuky 

flauty.  

Soňa Diničová 7.C 

Kto druhému jamu kope... 

Opäť je tu september a po prázdninách znova zvoní 

školský zvonček. Všetci spolužiaci už sedia na svojich 

miestach, v triede vládne šum, každý je zvedavý, kto kde 

trávil prázdniny. 

Vtom vojde do triedy naša triedna učiteľka a za ňou 

kráča chlapec nižšieho vzrastu. 

„Je to váš nový spolužiak Zlatko!“ 

„Zlatko? Aké smiešne meno,“ pomyslel som si. 

V triede máme aj drzého Fera, ktorý hneď vybuchol 

smiechom. Zlatko len mlčky sklopil zrak. Viac som mu 

pozornosť nevenoval, až v jeden deň som si všimol, že 

Zlatko usedavo plače v šatni práve po hodine telesnej 

výchovy. Nik tam už okrem neho nebol, iba ja som sa vrátil 

po sveter. Nechcel mi povedať, čo sa mu stalo, tak som ho 

nechal tak, nech si plače. Možno mu uleteli včely!  

Doma som sa od našich dozvedel, že jeho rodičia sa 

rozviedli, Zlatko sa s mamou musel presťahovať k babke do 

nášho mesta. Bol tichý a nikoho tu nepoznal, čo zneužil 

práve náš hlúpy Fero. Rád rýpal do slabších a zlostil aj 

učiteľov, tak potom sme mali zavarené všetci.  
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Ani nie o mesiac to Fero znova prehnal a Zlatka po 

škole tentoraz zbil tak, že Zlatko skončil v nemocnici. Bolo 

to asi pre Zlatka aj šťastie. Fero dostal pokarhanie 

riaditeľom školy, zápis triednou učiteľkou a neviem, čo 

ešte... čo sa Ferovým rodičom nepáčilo a Fera, chvalabohu, 

preložili na inú školu.  

Všetci z triedy, chalani aj 

dievčatá, sme sa vybrali za Zlatkom 

do nemocnice a podpísali sme sa mu 

na sadru, ktorá mu spevňovala a 

skrášľovala pravú ruku. Takto sme 

mu dali vedieť, že aj keď je s nami 

krátko, začal nám v kolektíve chýbať 

a keď sa vráti, bude ho čakať bezpečná stolička medzi 

nami.  

Zlatko to určite nemal ľahké a keby som bol vtedy 

v šatni vedel, že je obeťou šikany, určite by som o tom 

niekomu dospelému povedal a nemusel neskôr skončiť 

v nemocnici. Na druhej strane som rád aj kvôli Ferovi, 

dúfam, že sa z toho poučí a nebude viac nikoho šikanovať. 

Lebo kto druhému jamu kope, neskôr do nej aj sám spadne.  

Kamil Babjak 7.C 

Patrik 

Milý denníček!  

 Dnes nám prišiel nový 

spolužiak. Volá sa Patrik a je 

celkom pekný. Má 14 rokov, 

hnedé vlasy a modré oči. No keď som sa dozvedela, že 

nemá matku ani otca, veľmi som ho ľutovala. Jeho rodičia 

zahynuli pri autonehode spolu s jeho sestrou Terezkou, 

ktorá mala len 4 roky. Teraz býva so svojou starou mamou. 

Nemá veľa kamarátov. Nemajú ani veľa peňazí. No hneď 

som sa sním začala rozprávať. Bol fakt super chalan, bral 

život taký, aký je. Všetci sme si ho obľúbili. 

23. 9. – streda 

 Patrik prišiel do školy veľmi smutný. Skúšala som 

zistiť, čo sa mu stalo. Nič nepomohlo. Nakoniec som to 

z neho dostala. Povedal mi, že babka je veľmi chorá a bojí 
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sa o ňu. Vôbec som nevedela, čo mu mám na to povedať. 

Vtom vtrhli do triedy deviataci. Neznášam ich. Prišli 

k Patrikovi, zobrali mu desiatu a zošity vyhodili do koša. 

A ešte mu povedali, že smrdí. Patrik sa ihneď rozplakal. Išli 

sme za učiteľkou, ale tá nás odbila, že sme si to vymysleli. 

24. 9. – štvrtok 

 Dnes nám učiteľka oznámila, že budúci týždeň sa 

v škole koná ples. Mohli sme si zakúpiť tombolu. Kúpila som 

6 tombolových lístkov. 3 som dala Patrikovi a 3 som si 

nechala. 

29. 9. – utorok  

 Dnes bol ples. Bolo to úžasné, veľká sranda  a zábava. 

Vyhrala som prvú cenu. Bol to počítač. Spomenula som si na 

Patrika, prišla k nemu a darovala som mu ho. Viem, že oni si 

to nemôžu dovoliť a ja mám svoj doma. Tak načo ďalší? Bol 

neskutočne šťastný. 

 30. 9. – streda 

 Patrik sa mi zdôveril. Povedal, že mu niekto na 

internete napísal, že je chudobný a smrdí. Povedala som mu, 

aby to nechal tak. 

2. 10. – piatok 

 Och, toto nie! Patrikovi sa vyhrážajú a šikanujú ho. Tí 

deviataci vytvorili stránku, kde dávajú Patrikove fotky. Na 

stránku odfotili aj nožík, ku ktorému napísali, nech sa 

Patrik teší do školy. 

5. 10. – pondelok 

 Patrik neprišiel do školy. Bojím sa oňho. Neviem, čo 

mám robiť. Povedať to rodičom? Neviem... 

6. 10. – utorok 

 Stretla som Patrika, na ulici pri moste. Povedal mi, že 

babka zomrela a chcel skočiť z mosta. Dokonca aj tí 

deviataci mu zobrali počítač. A povedal mi, že sa už nikdy 

neuvidíme, lebo už nemá nikoho, kto by sa oňho postaral. 

Musí ísť do detského domova. Rozplakala som sa Doma som 

sa zdôverila mame. Patrika som zavolala k nám, aby u nás 

prespal.  

8. 10. – štvrtok 

 Dnes mám narodeniny a naši mi oznámili tú najlepšiu 

správu na ceeeeelom svete. My si Patrika adoptujeme. To je 



ten najlepší darček, aký som mohla dostať. A rozplakala 

som sa opäť, tentoraz od radosti. 

12. 10. – pondelok 

 Patrik už je u nás doma. Čaká nás veľa vybavovačiek, 

ale dúfame, že sa to podarí. Patrik je šťastný, ja som 

šťastná a vlastne sme všetci šťastní, že sme mu takto 

podali pomocnú ruku. Ak to vyjde, stane sa novým členom 

našej rodiny.  

 Ema Balková 7.C 

 

Som, aký som 

 Volám sa Sylvester Smetanka a som hrdý na to, kto 

som. Ako každý človek mám aj ja svoje dobré a zlé 

vlastnosti. Na tých zlých každý deň pracujem. Snažím sa, 

aby sa moje dobré vlastnosti rozvíjali a robili mne 

a okoliu úžitok. Pre človeka je to azda celoživotný boj. 

Ale ja som bojovník a nerád sa vzdávam. 

 A kto vlastne som? Som dobrosrdečný, milý, 

usmievavý, veselý, ale zároveň veľký realista, rodinne 

založený, ambiciózny, cieľavedomý, veru, vždy si idem za 

svojím cieľom. Bohužiaľ však musím priznať, že som aj 

veľmi nezodpovedný, nespoľahlivý, zábudlivý a veľmi nerád 

si priznávam svoju chybu a vždy chcem mať vo všetkom 

pravdu a posledné slovo v hádke. Veľa ľudí sa riadi tým, čo 

o nich hovoria iní ľudia. Ja som v tom úplný flegmatik 

a vôbec ma nerozhádžu reči iných ľudí o mne. Riadim sa 

životným mottom:            „ Radšej budem nenávidený za to, 

aký som, ako milovaný za  to, aký nie som.“ (Kurt Cobain) 

 Jednoducho som to ja, jedinečná osobnosť. Som rád, 

že každý z nás je iný, lebo keby sme boli všetci rovnakí, tak 

by sme sa nudili, preto rád spoznávam iných ľudí a snažím 

sa ich tolerovať takých, akí sú. Očakávam, že mňa budú 

ľudia tiež tolerovať, lebo som, aký som, 

som to ja, Sylvester.  

Sylvester Smetanka 6.C 

Turnaj 

 Sedím nad učebnicou a hltám príbeh 

o Svätoplukových prútoch. Pred očami mi 

pobehujú slová: „ ... Ak však medzi vami nastanú sváry 

a súperenie ... susední nepriatelia vás úplne zničia.“ 
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Tie slová mi pripomenuli jeden deň – basketbalový turnaj. 

 V našom meste sa koncom mesiaca má konať 

basketbalový turnaj. Aj naša škola sa chcela doň zapojiť. 

Reprezentovať ju mali dievčatá z nášho ročníka. Všetci 

sme sa so zápalom pustili do trénovania. Malo to len jeden 

háčik – každá trieda chcela ísť reprezentovať školu. Keď 

sa telocvikárka opýtala, kto chce tvoriť družstvo, každá 

trieda jednoznačne odpovedala: „MY!“ Na to nastalo veľké 

hašterenie a určite by sme si aj do vlasov skočili, ak by 

učiteľka neskríkla: „Dosť! Do zajtra vytvoríte družstvo!“ 

Boli sme si vedomé, že sa nejako musíme dohodnúť, no 

nikto nechcel ustúpiť. Dohodli sme sa 

aspoň na tom, že po škole sa stretneme 

a zahráme si cvičné zápasy, aby sme 

vybrali tú najlepšiu triedu. Každá trieda 

vložila do zápasu všetko, len aby 

vyhrala. Každá mala svoju taktiku, ako 

tú druhú triedu položiť na lopatky.  

 Na druhý deň sme nemali pre pani 

učiteľku zostavené družstvo. Učiteľka teda zobrala 

situáciu do svojich rúk a zostavila družstvo zo všetkých 

troch tried. To vyvolalo veľké rozčarovanie a sklamanie. 

 Nastal deň „D“. Na ihrisko sme vtrhli ako zohraný 

tím GOOD ANGELS KOŠICE, ale to bolo asi všetko. Naša 

hra bola strašná. Počas zápasu sa každá hráčka chcela 

ukázať, že je lepšia, že ona je v tíme najdôležitejšia a že 

bez nej by to nešlo. Také nejednotné družstvo asi ešte 

žiadny turnaj nevidel! 

 Po troch prehratých zápasoch si nás učiteľka 

zavolala bokom a povedala: „Ak tento zápas nevyhráte, 

môžeme baliť! Začnite konečne hrať ako tím! Nezabúdajte, 

že basketbal je tímová hra! Len ako tím, ktorý bude držať 

spolu a spolupracovať, dokáže zvíťaziť nad súperom.“ 

 Nechala nás stáť so zvesenými hlavami a odkráčala 

ráznym krokom preč. V tichu, ktoré nastalo, sme po sebe 

začali pokukovať. Zuzka do toho prehovorila: „Asi má 

pravdu. Skúsme to! Veď tým, že začneme spolupracovať, 

nič nestratíme, len získame.“ 

Dali sme hlavy dokopy a vymysleli taktiku. 

 Po prestávke, keď sme vybehli na ihrisko, už sme 

nevyzerali len ako „GOOD ANGELS“, ale sme nimi aj boli. 

Naša hra bola ľahká, nahrávali sme si, tešili sme sa z košov. 

Postupovali sme od zápasu k zápasu ako tím s dlhoročnými 

skúsenosťami. 
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 Turnaj sa skončil. Skončili sme tretie, za čo môžeme 

ďakovať aj pani učiteľke, ktorá nám prehovorila do duše... 

 Zatváram knihu. Čo povedať? Niekedy je dobré 

poučiť sa z minulosti. To, čo Svätopluk vedel pred vyše 

tisíc rokmi, my sme museli pochopiť samy. Pochopiť, že 

v jednote je sila. 

 

Katarína Ondrejová 8.C 

 

Anjelik s rožkami 

Čakám, kým sa zobudí. Kto? 

Nie Šípková Ruženka, ale môj malý 

bratranec Dominik. Dnes som jeho 

opatrovateľka. Teta Lucia musela 

odísť niečo vybaviť do susedného mesta, a tak ho mám 

dnes na starosti. 

Len čo sa za tetou zatvorili dvere, už sa z izby 

ozvalo mrnčanie, potom krik a plač. „Že vraj bude dlho 

spať!“ pomyslela som si. Vbehla som do izby.  

„Ahoj, Dominik,“ ozvala som sa, „už si sa vybuvinkal?“ 

Usmial sa a natiahol ku mne rúčky. To som ešte netušila, čo 

si dnes na mňa pripravil.  

Po veľkom boji pri obliekaní, v ktorom som zvíťazila, 

sme išli raňajkovať. No to bolo asi posledné moje víťazstvo 

nad Dominikom. Raňajky asi neboli podľa jeho predstáv, 

lebo si z nich urobil lietajúci tanier. Odniesla som Dominika 

do detskej izby ku hračkám, kým ja som upratovala 

kuchyňu po nálete mimozemšťanov. 

Z obývačky sa ozýval bľabot a rôzne zvuky. Zrazu 

všetko stíchlo. Do ticha som začula: „Kvietoček!“ 

Zježili sa mi vlasy na hlave, vyskočila som na nohy 

a zvolala: „Dominik, nie!“   

Bum! Tetin kvet bol na zemi. 

„Asi bude bezpečnejšie ísť s ním vonku, “ pomyslela 

som si . Vyšli sme do záhrady. Slniečko svietilo. Obdivovali 

a trhali sme si kvietky. Zastali sme pri klietke so zajačikmi. 

„Dáme im trávičku,“ povedala som, „tu pekne stoj!“ 

Kým som trhala trávu (moja chyba, mali sme to robiť 

spolu), Dominik sa rozhodol vyvenčiť zajačiky. Zavesil sa na 

závoru a ťahal, a ťahal, až kým sa dvierka neotvorili. Kde sa 

vzal, tu sa vzal, zrazu pri mne zajac stál, strihal ušami 

a kŕmil sa trávou. Takmer mi oči z jamôk vypadli. Dominik 

stál pri klietke a tlieskal rúčkami: „ Zajačik, papá!“ 

„Och, nie, Dominik!“ zvolala som a hybaj za zajačikmi 

po záhrade. Cítila som sa ako vlk z rozprávky No, počkaj! 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim6tGrgefOAhUEwBQKHZNvDWUQjRwIBw&url=http://cz.clipart.me/premium-education/shy-little-boy-hiding-behind-a-bouquet-of-flowers-draws-with-chalk-heart-plays-banjo-25039&bvm=bv.131286987,d.d24&psig=AFQjCNEgAf2dKoQLKiT3UGXfVQFAEnqMTg&ust=1472573330311321


a zajace stále boli rýchlejšie ako ja. Kým som dostala 

zajace do klietky, Dominik sa rozhodol, že vysedí malé 

kuriatka. Sliepka stála pred ním a neveriaco krútila hlavou. 

Takú sliepku na hniezde ešte nevidela! Schmatla som ho ako 

mačka mačiatko. Namiesto kuriatok sme mali praženicu. 

„Tak prechádzky bolo dosť,“ zavelila som, „ide sa 

dnu!“ 

Chvalabohu, už bol čas obeda. Zobrali sme pripravenú 

fľašu s mliekom a hajde do postieľky! Konečne zaspal. 

Teraz nastal čas, aby som dala do poriadku neporiadok 

a teta sa nezľakla. Ešteže ma mama naučila domácim 

prácam! 

Po príchode ma teta našla nehybne sedieť v kresle. 

Na jej otázku Aký bol Dominik?... som s povzdychom 

odpovedala: „Bol to anjelik ...“ No v duchu som si pomyslela, 

ale anjelik s rožkami. 

Katarína Ondrejová 8.C 

 

 

 

 

O človeku 

Človek si má byť stále sebou istý, 

nezaváhať ani na chvíľu. 

Vedieť vždy, čo povedať 

a udržať si silu. 

 

Musí mať v hlave poriadok, 

musí mať srdce na prvom mieste. 

Musí byť zo seba nadšený 

a žiť vo svojom šťastnom meste. 

 

Človek vždy nevie, na ktorej strane stáť, 

raz stojí na dobrej, raz na zlej. 

Možno mu to niekedy nevyjde, 

ale aj tak vždy zostane vzpriamene stáť. 

Petra Poláková 8.A 
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Rovná 

Nabrala som odvahu. 

Nadýchla sa splna. 

Povedala ostatným, 

že im chcem byť rovná. 

Zakričala pre všetkých, 

že som na tom svete 

a že nás je veľa, 

ktorým ubližujete. 

Nabrala som odvahu. 

Nadýchla sa splna. 

Povedala ostatným, 

že som im už rovná. 

Petra Poláková 8.A 

 

 

Len a navždy 

Len dotknúť sa hviezd. 

Len vidieť teba, keď sa mračíš. 

Len počuť tvoj smiech. 

Len to mi úplne stačí. 

Len šťastná s tebou ja chcem byť. 

Len byť v tvojom objatí. 

Len navždy s tebou chcem žiť. 

Len nebo v tvojich očiach vidieť 

chcem. 

Len to mi úplne stačí. 

Len tvoj pohľad vidím a viem, 

len  teba navždy milujem. 

Soňa Diničová 7.C 
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Milý človek! 

Volám sa Svätopluk. Tu niekedy stálo moje kráľovstvo 

alebo ešte je, to už neviem. Pred svojou smrťou som chcel 

urobiť ešte nejakého človeka šťastným. Tiež som chcel, 

aby sa na mňa tak skoro nezabudlo.  

Dúfam, že sa tento odkaz dostal do správnych rúk a že 

s tým, čo nájdeš v obálke, budeš vedieť správne naložiť. 

Tvoj Svätopluk 

Záchranca 

 Ahojte! Volám sa Ema a mám 13 rokov. Nemám otca 

a mamka je chorá. Nepracuje, takže nemáme veľa peňazí 

a aj tie, ktoré prídu, pokračujú v ceste na jej liečbu. A tak 

nám pomáha babka. Nemám veľa kamarátov a neraz som 

obeťou šikany. Mamka je vždy v nemocnici, celá domácnosť 

tak stojí na mne. 

 V sobotu som upratovala v našej pivnici. Našla som 

tam škatuľu, v ktorej boli uložené paradajky. Všetky som 

vybrala, pretože som ich chcela predať na trhu. Prázdnu 

škatuľu som išla vyhodiť, ale našla som v nej obálku 

s listinou. 

 

 

 

 Och!... Čo je to? Cítila som sa ako v rozprávke. 

Tajomný odkaz a k tomu ešte aj mapa! 

Ihneď som sa vybrala hľadať miesto označené na mape. Po 

hodinách hľadania a hľadania som ho napokon našla. 

Zbadala som nakreslený kríž, ktorý už takmer nebolo vidno. 

Začala som kopať a po chvíli som objavila starú truhlicu. 

Otvorila som ju a čo v nej bolo? To neuhádnete... „A 

ááááá....!“ začala som vrieskať ako malé dieťa. Normálne 

zlaté prúty. A k nim malý odkaz: 

A nezabudni. Pomáhaj! 

Svätopluk 

 

 Po návrate som novinu oznámila mame. Najprv 

neverila, ale ukázala som jej list a zlato. Bola v úplnom šoku, 

no napokon uverila. Za poklad sme dostali veľa peňazí. Časť 

z nich sme použili na mamkinu liečbu, ktorá jej pomohla 

uzdraviť sa. Zvyšné peniaze sme venovali nemocniciam. 

 A viete čo? Svätopluk bol vážne super. Odvtedy 

čítam všetko, čo o ňom nájdem, veď zachránil mojej mamke 

život. ĎAKUJEME! 

Ema Balková 7.C 

  

 



Slovenčina naša alebo čo by na to povedal Štúr 

 Všetci okolo seba pozorujeme vedecký a technický 

pokrok, ktorý rastie skoro ako počet imigrantov v EÚ. 

Predstavme si teraz, že niekto v zemi neobmedzených 

možností – na Slovensku, práve skonštruoval časostroj. 

 Keďže dotyčný vynálezca je Slovák telom aj dušou, 

rozhodol sa priniesť do prítomnosti jedného z našich 

bradatých velikánov – Ľudovíta Štúra. Na veľké 

prekvapenie jeho aparát fungoval a zrazu pred ním stál pán 

Velislav v celej svojej kráse. Štúr bol človek učený 

a zakrátko pochopil, kde je. Rozhodol sa teda, že si pôjde 

obzrieť naše, teraz už demokratické Slovensko. Ocitol sa 

kdesi pri Banskej Bystrici. Začal sa vypytovať na cestu 

a celý natešený zistil, že jemu známe nárečie sa drží 

dodnes. Dozvedel sa, že Prešporok je  stále hlavným 

mestom, tak sa tam teda vybral.  

 Po vystúpení z vlaku na hlavnej stanici ho prekvapilo 

hneď niekoľko vecí, no tá najčudnejšia bola reč, ktorou sa 

všetci ľudia rozprávali. Dnes je samozrejmosťou, že 

v Bratislave sa rozpráva po slovensky, no vtedy to bolo sci-

fi. Keď náš cestovateľ tento šok rozdýchal, vybral sa na 

spoznávanie modernej Bratislavy. Vydal sa na miesto, kde 

mala podľa jeho informácií sídliť novodobá kultúrno-

vzdelávacia inštitúcia: internetová kaviareň. Po ceste 

neminul Michalskú bránu, ktorá napodiv ešte stála a prispel 

jednou korunkou žobrákovi, ktorý tak krásne  vyhrával 

české ľudovky. Konečne dorazil na miesto svojej túžby po 

poznaní sveta. Mal dokonca šťastie, lebo našiel voľný poč..., 

pardón, kompjúter. Aj keď Ľudovít, učený to človek, 

ovládal mnohé svetové jazyky, slovám ako LOL, OMG 

a BTW nerozumel.  

 Povzbudený, ale maximálne zmätený, nasadol na vlak 

do Bystrice a tešil sa na stretnutie so svojím BFF 

Hurbanom. 

Matúš Sukeľ 8.A 

 

 

 

 

 

 

 



Na slávu Svätopluka...  

V krajine dávnej, 

v dobe minulej, 

kde človek žil len z vôle iných, 

páchali sa rôzne činy práve na tých, 

čo práva svoje nemali. 

Tak prišiel on. 

Velikán svojej doby. 

 

Zjednotil územie, 

zbavil ľud poroby, 

zmiernil hlad 

a choroby z bohatstva 

poslal ho vyhnanstva. 

 

Prahol či netúžil po moci pre 

seba? 

Slovania? 

Azda na tých myslel, 

dal im chlieb 

a vodu z rieky poznania. 

Ak aj piaď zaváhal, 

tak len zo skromnosti, 

aby vyprevadil tých hostí z Moravy, 

čo pridlho ťahali za povraz 

krajinu do záhuby. 

 

Morava, Morava, 

ty slávna vlasť predkov, 

vzkriesil ťa Svätopluk 

a dary rozdával. 

Zanechal i synom 

dedičstvo nádejné, 

kedy my, dnešná mlaď, 

odkaz v ňom nájdeme?! 

Ja synom som svojho otca, deda, 

možno pravnukom Svätopluka,  

aj mne neraz samému 

otázka sa núka: 

Kde leží hrob jeho, 

kráľa zosnulého? 

Kam padli jeho slová, 

kto slávu rodu jeho uchová? 

A tak azda slovom svojím 

môj život s tým jeho spojím. 

Na slávu Svätopluka... 

 

Samuel Onderišin 7.C 
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Detský sen 

Pýta sa chlapček mamy, 

prečo sme opäť sami, 

prečo s nami nie je tatko, 

nebude sa mi spať sladko. 

Mamka smutne sklopí zrak, 

vieš, môj synček, to je tak. 

Rodina nie je vždy spolu 

a práve my máme smolu, 

že tvoj tatko vojak je, 

v cudzej zemi bojuje. 

 

Tak ti vravím synak, 

niekto nevie robiť inak, 

iba vojnu prinášať, 

iných ľudí utláčať. 

 

Zavri očká, pekne spi, 

snívaj svoje detské sny 

o umení zvanom mier, 

ocko sa ti vráti, ver. 

Šimon Hanzal 8.A 

 

Povedali sme si, že to dáme...  

 Už dlhšiu dobu nám pani 

učiteľka telesnej výchovy spomínala, 

že potrebuje zopár dievčat na 

basketbal. Keď sa rozhodneme, kto 

by chcel ísť, tak jej máme dať vedieť. Lenže 

z dievčat po minuloročnej prehre 

nechcel ísť nikto. Bodaj by aj! Keď si 

spomenuli, ako to dopadlo. Vtedy, akoby boli zaľúbené, 

proste sa nevedeli trafiť do súperovho koša. Ale ja viem, 

prečo sme minulý rok nevyhrali. Naše baby sa zabuchli do 

chalanov, ktorí boli povzbudiť súperky. Lenže tento rok to 

tak nebude. Každá už máme toho svojho vyvoleného. 

 Tento rok sme si dali cieľ, že naša škola sa musí 

umiestniť na prvom mieste, prípadne na druhom mieste. 

Tak sme sa dohodli, že teraz to naozaj dáme. Prišli sme za 

pani učiteľkou do kabinetu a nadiktovali jej mená našej 

zostavy. Bola veľmi rada, že sme sa rozhodli ísť a 

reprezentovať školu. Hneď sme sa aj dohodli, kedy sa 

budeme stretávať, aby sme trénovali a zopakovali si 

pravidlá a neprišli sme zbytočne o body. Tiež nám poradila 

aj nejaké finty ako na súperky.  
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Stretávali sme sa každý druhý deň po škole. Mali sme 

na to mesiac, aby sme sa pripravili dokonale a dali to prvé 

miesto. Konečne nastal rozhodujúci deň. Súťaž sa konala 

v Michalovciach. Ráno sme sa stretli v škole a odtiaľ sme sa 

vybrali na vlak aj s pani učiteľkou. Rozhodovalo sa medzi 

prvým a druhým miestom a vtedy sme si povedali: „Keď sme 

to dotiahli tak ďaleko, tak to dáme na zlatú medailu.“ Po 

príchode do haly, v ktorej sa konala súťaž, stretli sme naše 

súperky. Boli vyššie než my najmenej o dve hlavy! Začal 

zápas a my ako vždy, začali sme prehrávať. Zbehlo sa to 

rýchlo a zrazu sa odpočítavala posledná dvanásťminútovka. 

Vtedy sme im to pekne natreli. Začali sme dávať kôš za 

košom. Učiteľka bola na nás veľmi hrdá. Zrazu nám bolo 

úplne jedno, že sú o dve hlavy vyššie ako my. Sústredili sme 

sa iba na súperov kôš. Výhra bola na dosah, naraz sa zápas 

obrátil. Vyhrávali súperky. Mrzelo nás to, lebo sme si 

sľúbili, že tento rok zvíťazíme my. Boli sme v strese, 

pretože do konca zápasu zostávali iba tri minúty. Rozdiel 

bol iba o dva body, a preto sme tajne dúfali, že šťastena 

bude stáť pri nás. Nakoniec sa aj tak stalo. Boli sme veľmi 

šťastné, že konečne sme dali prvé miesto. Učiteľka nás 

vzala do cukrárne a poriadne sme si výhru osladili. 

 V škole nám každý gratuloval. Medaily, ktoré sme 

získali, sme si všetky vyvesili doma na stenu. Boli sme 

nesmierne šťastné, že sa nám splnil sen. 

               Bibiana Darašová 8.C 

 

Sen 

Sníval sa mi čudný sen,  

bolo to veru zvláštne. 

Zadíval som sa do okien 

a všetko bolo razom krásne. 

 

Ľudia mali šťastný výraz, 

úsmev im zdobil tvár. 

Svet bol lepší zaraz, 

zmizol všetok svár. 

 

V radosť sa zmenil smútok 

a plakalo sa len od šťastia. 

Už nevládol bludný zmätok, 

pominuli sa mnohé nešťastia. 
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Všetky deti mali mamy, 

čo večer im čítali rozprávky. 

Celý svet zdal sa mi 

úplne iný, bez pretvárky. 

 

A tak pokojne plynul čas, 

minúty, hodiny, deň, dník... 

A zrazu ... akýsi hluk... 

Čo je to za zvuk? 

Z krásneho sna 

vytrhol ma ...BUDÍK 

 

Samuel Čubák 8.C 

 

Slané more 

 

Vo vani sa kúpem rád, 

s vodičkou som kamarát. 

A mám jeden skvelý plán – 

   spravím doma oceán! 

 

Všetky naše soľničky 

vysypem do vaničky. 

Pochválim sa deťom v škole – 

máme doma malé more! 

Nepláva v ňom žiadna ryba, 

to je jeho jedna chyba. 

Ale prístav krásny mám, 

večer z neho vyplávam. 

 

Keď sa pôjdem okúpať, 

viem, ako sa budem hrať. 

Vezmem sestru, vezmem bratov, 

zahráme sa na pirátov! 

 

Tomáš Sukeľ 3.C 
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Strýko Fenster 

Bolo leto, čas prázdnin. Jedného dňa sme sa 

s kamarátmi vybrali na tradičnú každoročnú bicyklovú túru, 

ktorú počas prázdnin robíme.  

Trasa je vždy rovnaká. Z našej dediny cez les do 

susednej dediny a späť. Cestou sme sa v lese zastavili 

a oddýchli si. Po chvíľke  som kdesi v kríkoch neďaleko nás 

začul syčanie. Bál som sa tam ísť pozrieť, ale prinútil ma 

kamarát, lebo bol veľmi zvedavý. Keď sme sa priblížili, 

zrazu na mňa vyskočil had a uhryzol ma do nohy. Vedel som, 

že to nie je jedovatý had, ale napriek tomu som panikáril. 

Kamaráti ma chceli upokojiť, ale nedarilo sa im. Ako blázon 

som sa rozbehol domov. 

 Mame som o tom všetko porozprával. Našťastie 

zranenie nebolo hrozné, len taký pich. Odvtedy  mám 

panický strach z hadov.  

Asi po pol roku začal bratovi vadiť môj strach. 

Napadol ho netradičný darček pre mňa. Keď som sa vrátil 

domov, videl som na stole veľkú zabalenú krabicu.  

„ Otvor si, je to pre teba,“ povedal mi brat.  

 Otvoril som ju, dobre som si oči nevyočil, čumel som 

ako puk.  Bolo to  terárium s jedným hadom. V tej chvíli som 

si myslel, že odpadnem. 

„Ty si robíš zo mňa srandu! Teba to baví?“ kričal 

som. 

Ale keď som videl ako si ho brat, mama a oco 

predávajú z ruky do ruky, tak môj strach bol menší a menší. 

Po pol hodine presviedčania som si ho zobral na ruky. Od 

tej chvíle bol ten had mojím najobľúbenejším  domácim 

zvieratkom. Dal som mu meno strýko Fenster. 

                        

                                                         

Viktor  Šepeľa 6.C 
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