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„Pýtate sa, či sa dá naučiť písaniu básne? Len 

do istej miery. Je možné osvojiť si techniku 

písania, ale to nestačí. To navyše, čo robí 

báseň naozajstnou básňou, musí vychádzať 

z nezameniteľnosti vlastného zážitku... Poézia 

je najvznešenejší lovec krásy. Nie 

našminkovanej..., ale tej, ktorú tak presne 

definoval J. W. Goethe: Postoj, chvíľa, si 

krásna.“  

    Kamil Peteraj 

Milí žiaci,  

každý jeden z vás je nezameniteľný originál s plnou 

náručou nápadov... Je až neuveriteľné, ako svojimi kvapkami 

fantázie spoločne skrášľujete tento svet... 
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Deň na odchode 

 

 

 

 

V jahodách 

v púpaví 

slnko sa utápa 

Vetrík si halúzkou 

maľuje na vráta 

Pavúčia nevesta 

v priesvitnom závoji 

pri krosnách spočíva 

práce sa nebojí 

A deň sa hihotá, chichotá, 

trošku sa nachýlil 

večerom odchádza 

zlatistý , spanilý 

Samuel Onderišin 8.C 

 

Kam siahajú počiatky trhovníctva... 

 

Bol raz jeden vládca, Svätopluk sa volal, 

v dobách Veľkej Moravy múdro vládol,  panoval. 

Len sedem rokov panovania priviedlo ho k sláve, 

voľakedy rozmýšľal, či nebolo to márne. 

 

Jedného dňa v máji, to však nie je isté, 
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na Moravu dorazilo trhovisko čínske. 

Číňania a Číňanky rolu predavačiek mali, 

občania Veľkej Moravy kupcami sa stali. 

Trhovisko ostať malo štyri dni, tri noci, 

na štvrtý deň zrána škandál spravil ktosi. 

„Syn kniežaťa Svätopluka, možno Mojmír 2., 

ukradol mi celý tovar!?“ muž bol 

veľmi hrubý. 

Keď to začul Svätopluk, 

nechcel tomu veriť, 

zišiel na trh z trónnej siene 

a začal to riešiť. 

 

Hádali sa hodiny, kto čo komu 

spravil... 

„Kto škodu uhradí?“ 

 „Kto ujmu napraví?“ 

Prvé tipy vyšli v Moravskom bulvári. 

Na piaty deň ráno jeden Číňan vraví: 

„A ako ďalej,  kráľu, jak sa dohodneme?“ 

Druhý sa hneď pridal: 

„Ako veľmi záleží ti na cti, ba i mene?“ 

Čínska strana trhoviska jeden návrh mala, 

na moravské pravé zlato ruka jej siahala. 

Lesk a ligot zlatiek , tá pýcha Moravy, 

tešili sa v Číne, že do Číny sa splaví. 

Už všetci videli... 

vraj čínsky múr sa stavia, 

zasiahol vladyka a plány sa  maria. 

To múdrosť  odveká našla svoje miesto, 

múdre hádky Svätopluka ohúrili mesto. 

Uprostred námestia na rínku stojí múdry vládca, 

bok po boku jeho najvernejší radca: 

„Ak vy, ľudia z Číny, uhádnete hádku, 

neveľkú, nedlhú, lež poučnú, krátku, 

zavalím vás ihneď tým moravským zlatom, 
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odmením za škodu, vy  budete pri tom.“ 

Ustálo kupčenie, 

ustálo drankanie, 

na trhu utíchlo aj každé 

jednanie. 

Keď Svätopluk vládca 

mocným hlasom zvolá, 

už je všetkým jasné, 

že práve Božia vôľa 

rozhodne o osude syna, 

či jeho je vina alebo nevina. 

A hádka stojí tak: 

„Príroda matka život mu dala, 

z hliny a rebra láska sa vzala. 

Príroda odveká bola pri tom, 

keď Boh stvoril  ???“ 

Múdre hlavy z Číny dali sa dokopy, 

radia sa hodiny, 

píšu sa dejiny, 

jeden radí ono, druhý má názor iný. 

Hodiny svetelné odkrajujú čas, 

keď na pravé poludnie zaznie z davu hlas: 

„Vari bezduchá hlina a skostnatené rebro 

nesú v sebe lásku? Čo to za otázku?“ 

A ďalší: „Zmiasť nás chceš, kráľu!“ 

Číňania zlosť si vylievajú, 

keď Svätopluk hrmí: 

„Odpoveď znie človek! 

Neľudsky sa správate, 

v našom hrdom meste  

miesto viac nemáte!“ 

A verný radca dodá: 

„ Len sa vy poberte s trhovaním ďalej, 

nech vaše svedomie sa pýta neustále, 

čia to bola vina, otca a či syna, 

alebo azda vaša? Berte sa! 
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Už preliala sa čaša našej trpezlivosti, 

náš múdry vládca nedovolí 

naďalej vám páchať neprávosti 

na našom ľude. 

Zlodeja hľadajte, 

dýchať mu nedajte, 

až v ďalekej Číne trhy si stavajte!“ 

 

Tak pominuli časy, 

čínskeho obchodu výhody, 

v iné strany hľadeli slovanské národy. 

Až prišla doba  dnešná, 

storočie súčasné, 

keď všetci zas vzdycháme, 

že kupcov z východu 

na námestí máme. 

Nič sa nezmenilo oproti Morave, 

prišli naspäť zlaté časy, 

keď obchodník z Číny 

sa k nám opäť hlási. 

Raz darmo, východ nezastavíš! 

Samuel Onderišin 8.C 

 

Ďakujem Bohu 

Ďakujem Bohu, že žijem v mieri,  

že nemusím sa o svoj život báť.  

Nech umrie ten,  

čo sa klania vojne, 

čo násilím chce slobodienku vziať. 

 

Čím sa tie deti previnili, 

že mladý život musia klásť 

na oltár vojne neľútostnej, 

veď mali právo žiť a rásť! 

 

Nenávisť diabla sa usadila  
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v srdci človeka strašného, 

 ten nevidí nič,  

zhliada len na svoj prospech, 

nehľadí na človeka,  

ktorý dáva svoj život za jeho. 

 

Nech by dal ten svoj, 

tie druhé jeho neboli, 

nech človek strašný pochopí, 

že rany vojny žiaden čas nezhojí. 

A tak ja 

ďakujem Bohu  

za život. 

Viktória Petrovčinová 6.A 

 

Vyčarujem dúhu... 

Nakreslím si dúhu malú, 

peknú, jasnú, trblietavú. 

Všetky farby striedavo, 

dúhu zvládnem ihravo.  

 

Červená je ruža v kríčku, 

odložím  ju pre mamičku. 

Oranžové pero mám, 

rada ho vždy požičiam. 

Slniečko zas žlté je, 

starkú tú vždy zohreje. 

Zelená je farbou trávy, 

na tráve byť, to ma baví. 

Modré nebo, modrá voda, 

modrú očiam ocka dodám. 

Fialová drží farby, 

vyčarujem dúhu na tri. 

„ Jeden, dva, tri...“  

Eva Onderišinová 2.C 
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Zaslúžim... 

Malý chvostík, sivé očká, 

neviem sa už psíka dočkať. 

Jedna labka, druhá labka, 

pozerajte, ku mne skacká. 

 

Nie je to však ľahká vec, 

to mi teda verte, 

ja som ale snaživec, 

psíčka mi vyberte. 

 

Podmienky sú jasne dané, 

všetko priamo povedané, 

ak chceš psíčka doma mať, 

zmeň sa ihneď, kamarát. 

 

Z mojej strany veľká snaha, 

nesklam ma, ty moja povaha! 

Skutočne chcem dobrým byť 

a psíčka si zaslúžiť. 

 

Alex Taňkoš 4.C 
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Moja túžba 

 

Veľká túžba spať mi nedá, 

vo dne, v noci máta ma. 

Uličkami nášho mesta 

pobehuje ohava. 

 

Ploty a či múriky, 

prekážka to žiadna, 

teplákový frajer tu 

skok do vzduchoprázdna. 

 

Moja babka mdloby chytá, 

kam to ten svet speje, 

krúti hlavou i mumle si 

a vnúčik sa len smeje. 

 

Keby babka poznala 

moju túžbu snáď, 

zvládnuť zákon gravitačný 

netreba sa báť. 

 

Bratia v skoku, dovoľte mi, 

stať sa jedným z vás, 

v tomto meste parkúristom 

a nič nechcem viac. 

Alex Taňkoš 4.C 

 

Moja maminka  

„Neverím. A o opaku ma skúste 

presvedčiť,“ usmial som sa na našich a vybehol 

som hore schodmi do izby. 

Zobudil som sa na nezvyčajný ruch v našom dome. 

„Čo to?“ prebleslo mi hlavou, „veď som stále v posteli... 

a jedine ja dokážem tomuto domu pridávať decibely...“ To 
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už tatino z povaly znášal našu lyžiarsku výstroj. Teda svoju 

a moju. „A ide sa nakupovať!“ zvolal taťko s takým 

nadšením, že mi v tom okamihu pripomenul kamoša Nora, 

keď dosiahol Arenu 8 v super hre Clash Royal. Ešte stále 

som stál vo dverách v super „mekvínovskom“ pyžamku – 

darček od babky na Vianoce, ktorá si asi myslí, že  môj 

virtuálny vývoj sa zastavil v piatich rokoch. A pritom už aj 

moja mama bola nachystaná. No teda! Príprava dokonalého 

účesu a mejkapu jej trvala kratšie ako jeden 

clashroyalovský zápas... 

„Ružová nie, zelená tiež... ale táto modrá vetrovka 

s čiernymi nohavicami, to si celá ty,“ tatino podával mame 

do kabínky vetrovku za vetrovkou. Až vtedy som to 

pochopil. Moja mama to tento rok s lyžovačkou myslí 

skutočne vážne. A keď farebne ladili aj lyže s lyžiarkami, 

bolo mi jasné, že mamina urobila rozhodnutie svojho 

života... 

Veľmi svoju maminku ľúbim, ale dostať ju do 

lyžiarok, to bol teda skutočne superhrdinovský výkon. 

„Čaká nás krásnych päť dní lyžovačky,“ dodal tatino 

a sprisahanecky na mňa žmurkol.  

„Akože nebudete pri mne?“ mamin hlas preskakoval 

z tóniny do tóniny a jej modré oči som mal pred sebou ešte 

aj vtedy, keď pomaly „odkrokovala“ s inštruktorom 

lyžovania... Moja maminka, moja statočná maminka!                                                                                                         

Alex Taňkoš 4.C 

 

Vstávaj 

Každé ráno na oblohe 

do slniečka vtáčik ďobe. 

Zobúdza ho, už je čas, 

malé deti budiť máš. 
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Slnko nás lúčom  budí, 

rýchlo hore, kto sa nudí. 

Sadkaj, chlapec, na postieľku, 

dáme tričko pod košieľku. 

Na nožičky pančušky, 

šepká mama pošušky. 

Veľká pusa, pohladenie, 

hotové je prebudenie. 

Matej Střelak 5.D 

 

 

 

Zima 

Celý kraj je biely, 

veď sme to vždy chceli. 

Všade plno snehu je, 

guľovačka graduje. 

 

Víťazom chcem byť, 

snehuliaka vyzbrojiť. 

Na hlavu mu starý hrniec dám, 

medzi oči mrkvu, aký pán. 

Samuel Kendereš 5.D 
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Ťava 

Bola jedna ťava, 

čo dva hrby mala. 

A v tých hrboch 

voda žblnkotala. 

 

Keď ju puma naháňala, 

voda z hrbov sa vyliala. 

Ťava už viac nevládala, 

preto puma ju dohnala. 

 

Lenže naša ťava malá 

pume rýchlo dokázala, 

nie je ona nemehlo,  

čo pri behu vysmädlo. 

 

 

Puma veľký rešpekt chytá, 

krúti chvostom, okom myká, 

ťava hrby naplnila, 

pľuvanec jej uštedrila. 

Branislav Adamov 5.D 
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Ako je to? 

Ráno zobúdzam budík, 

do školy tlačím súdik, 

v ňom je moja sestra Deniska, 

ktorú zjedla teniska. 

 

Na stole leží krieda, 

 v nej je ukrytá trieda. 

Zošity z knižiek čítajú, 

 žiaci učiteľov skúšajú. 

 

Poobede sedím na paličke, 

mravec zase na lavičke.  

Vedľa skáče malý sloník, 

v piesku sa hrá lúčny koník. 

Timotej Ficko 5.D 

 

Sánkovačka 

Šepkala si vrana s vranou 

za stodolou otrhanou, 

že si kúpia nové sane, 

čo sa zmestia piati na ne. 

 

Zhora na nich sova zíza, 

sanice je žiadostivá, 
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prisadne si na kraj sánok 

medzi kŕdeľ veteránok. 

 

Letia sane briežkom dolu, 

vrany majú dobrú vôľu, 

iba vraniak v zmätku veľkom 

rovnováhu stratil celkom. 

 

Za stodolou otrhanou 

jojká vraniak s čiernou vranou 

a na stráni dodrúzgané 

ležia sane prikované. 

Alex Kislan 5.D 

Skrat 

Kráčam si dnes po cestičke, 

normal pondelok. 

Pískam si len na flautičke, 

nezrýchľujem krok. 

 

Oproti mne pyšné dievča cupitá, 

s nosom hore, čižmy ako kopytá. 

Do mobilu niečo rýchlo píše, 

ľad je klzký, len tak-tak sa zakolíše! 
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Jednu, druhú nôžku vykriví, 

nevydrží to môj orgán smiechu citlivý. 

Rozrehlím sa, ako mi len moje hrdlo ráči, 

zlým pohľadom pozerá sa, ten pyšný neboráčik. 

 

S nosom hore okolo mňa prejde,  

mrknem okom, veru, smiechom pretrhnúť 

ju nejde. 

Obzriem sa vzad, či na ľade zas 

nezmätkuje, 

len môj orgán rovnováhy nie all right funguje. 

 

Bum! A zrazu veľkým šmykom ležím na zemi, 

hovorím si, karma, tá má rýchly dátum spotreby. 

Veru, veru, kto má sám seba aspoň trochu rád, 

pamätajte, vysmievaniu vždy predchádza skrat. 

Petra Tabaková 8.A 

JA 

Zhora z výšky hľadím vpred, 

pred sebou mám celý svet. 

Strom poznania uprostred. 

Ležím a rozmýšľam 

o sebe i o tom, 

 čo čaká ma v objatí 

vidín a snov. 

Už chcem ísť do sveta 

radosti, pokoja... 
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Vykročiť na cestu dlhú i ťažkú, 

prijať výzvu anjela strážcu. 

Na cestu životom chcem ísť 

čo jak bude ťažká, 

musím ju celú prejsť 

a cítiť sa víťazne a šťastná. 

Simona Triľová 8.A 

 

ZROD 

V tento deň prekypuje chlad. 

Žeby prázdny a tichý hlad? 

Či na okraji sveta stáť? 

Či srdciam sa chce tuho spať? 

Nie! Hrejivý cit raz zažne! 

Berú to skutočne vážne? 

Na druhý deň spieva 

nádej. 

Či ten zlý sen v láske 

zamdlel? 

Či večer hlavy pomútil? 

Nikto predsa len nesmútil. 

Tá noc láka ich životy! 

Ten deň spojí ich naveky! 

Samuel Kolesár 8.A 
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Voda spomienok 

Spomienky naše srdcia hrejú, 

v mysli sa hmýria a znejú. 

A voda prúdi v nás či v rieke, 

všetko sa zjaví v tejto zábezpeke. 

Spojiť to a vznikne jedno, 

čo neklesne tak ľahko na dno. 

Voda spomienok pomôže, 

to nereálne ti dokáže. 

 

Nikdy ten zjav nie je totožný, 

ako to, že potom je možný? 

 

Vždy tak trochu inak vyzerá 

jak tie krištáľové jazerá. 

 

Maľba života zo spomienok 

i bez akýchkoľvek podmienok. 

Snáď ponorí nás do radosti, 

nech potlačia len tie žalosti. 

 

Prečo nie aj  naše starosti? 

Neodpoviem ti v krátkosti! 

Vysvetlí ti to iba znalec, 

iba sám sebe si odpovedz. 

Samuel Kolesár 8.A 
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Moja mamička 

  Osôbka, ktorú mám rád, 

 z jej srdca teplo vylietava, 

láska so životom v ruke snáď,  

deň pekným sa 

pomaly stáva! 

Ochota a pomoc 

sú v jednom, 

krása fyzická či 

duševná, 

s ňou prejdem každým ťažkým snom, 

pochopenie svet môj vyrovná. 

Materinský cit veľa zmôže, 

mamkino objatie pomôže! 

To objatie plné radosti, 

to zmení vedecké znalosti, 

vyčarí ten úsmev na tvári, 

túžba po ďalšom sa zamarí. 

A tento deň celý z ťažkostí, 

prebehol len v rýchlej krátkosti. 

 

Zabudli sme vari na božtek? 

Nie. Božtek ukutý z jemnosti  

rozplynie všetky tie starosti, 

 je najlepší na noštek. 

V dobrej nálade byť od rána, 

každučké trápenie pominie, 
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terajší problém sa rozvinie, 

nemožno ísť bez nášho Pána. 

Samuel Kolesár 8.A 

 

Rieka 

Rieka, ktorá prelína brehy, 

život, ktorý má svoju púť. 

Dotyk, plný vzácnej nehy 

a láska, ktorá má svoju chuť. 

Moja múza, nočný hlas, 

radí mi a píše slová, 

moja múza spieva zas 

a núti ma to písať znova. 

 

Potichučky, no predsa sadá 

na rameno tvoje zas, 

všeobecne, popol padá 

vôkol teba, vôkol nás. 

 

Dokonalosť  krytá peklom 

a láska krytá slovami, 

odhaľ to a prejde svetlom, 

tisícimi slovami. 

Timea Cerňáková 8.A 
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Moderná doba 

Zazvonilo v školskom rozhlase, 

prázdniny sa začali. 

Deti so silou v hlase 

hurá, hurá volali. 

 

Rozbehli sa teda domov, 

no neláka ich vôňa stromov. 

To skôr sila pokémonov, 

tí sú pre nich živou vodou. 

 

A rak v potoku si pláva, 

pre dieťa žiadna to sláva. 

Vidno v deťoch nepokoj, 

kričia – Pikaču, prosím, stoj! 

 

Haló, veď ste na ihrisku, 

zahrabte si v pieskovisku. 

Wifina však to je hračka, 

nezmení to grilovačka. 

Richard Klanica 8.A 

 

Kolobeh 

Vždy, keď sa voda zrodí v oblakoch 

a klesá na tento svet, 

aj pri tých najväčších lejakoch, 



krajšej veci na svete niet. 

 

Obrovská sila jej 

 

zrod svetu dáva. 

Žiť bez nej? 

Zmysel to nedáva. 

 

Vodu si treba ceniť, 

nechcime ju meniť. 

Len jedna otázka ma pokúša, 

funguje tak aj ľudská duša? 

Martin Mandzák 8.A 

 

Lebo chcem... 

Keď chcem pomôcť národu, 

ochraňujem prírodu. 

Ráno vidím kopu smetia, 

hneď mi ruky razom letia. 

 

Plasty, sklo ja triedim sám, 

 na všetko hneď vrece mám. 
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Zrolujem aj 

plechovku, 

doma ich mám takú 

stovku. 

 

Keď už odpad na mňa čaká, 

hybaj rovno do smetiaka. 

Doma len tak nesedíme, 

čo sa dá, to roztriedime. 

 

Vyriešim tú záhadu, 

čo patrí do odpadu. 

Harmonogram doma  máme, 

vrecia vonku vykladáme. 

 

A keď prídu smetiari, 

očičká im rozžiari. 

Mám to jasne v mojej hlave, 

separovať treba stále. 

Matúš Žinčák 8.A 

 

Láska 

Láska, krásny to cit,  

spomalí každý okamih. 

Spôsobuje bolesť, smútok, 

na udobrenie stačí aj kúsok. 
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Je divoká jak 

púštny kvet, 

rozžhaví všetkých 

hneď. 

Obmäkčí srdce 

kamenné, 

ukončí noci bezsenné. 

 

Spomienky tie nemiznú, 

ostávajú dokonca. 

Vyčaria  úsmev na tvári, 

potvrdia to aj filmári. 

 

Celý život je o láske, 

o skutočnej kráske. 

Krajšej veru niet. 

Sebastián Lichvan 8.A 

 

Cukríky 

„Všetko najlepšie, kamarát,“ 

povedal Max a položil na hrob balík 

gumených medvedíkov. Až vtedy som 

si všimla, že sú tam ďalšie štyri balíky 

rovnakých cukríkov. 

„Miloval ich,“ Max znenazdajky spustil, „raz mi dokonca 

povedal, že ak mu na hrob donesiem kvety, bude ma do 

smrti strašiť. Jeho mama to nenávidí. Vždy, keď tu na 

dušičky príde, zlikviduje všetky balíčky a postaví tu 

obrovskú kyticu ruží...“ 
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Aleš ruže nenávidel. Nepáčilo sa mu, že ruža má tŕne 

a poraní aj tých ľudí, ktorí ju milujú. Vždy v noci po 

dušičkách sa tu vrátim s novým balíkom gumených macíkov 

a ruže postavím na susedný hrob. Tam leží moja suseda. 

Nemá už nikoho, kto by jej chodieval na hrob nosiť ruže. 

Tá na rozdiel od Aleša ruže milovala. Vždy, keď sa rodičia 

hádali, utiekol som k nej. Nechávala ma babrať sa v hline, 

jesť nezdravé jedlá, pozerať filmy vhodné od pätnástich. 

To by moja mama nikdy nedovolila...  

Vždy som jej na Deň matiek nejakú ružu priniesol. Pamätám 

si jej úsmev, keď ma zbadala vo dverách... vždy ich 

nechávala uschnúť. Hovorievala, že sa jej páčia uschnuté 

ruže, lebo vystihujú život samotný. Pučia, krásnejú, až 

uschnú... 

Eliška Luksajová 8.A 

 

Nikto 

Nik – čiže Nikto – vybral sa svetom. Nikoho nechcel, nič 

nepotreboval. Iba tak voľným krokom obdivoval celý svet... 

Tá samota ho napĺňala slasťou a blaženosťou.  

Lenže nič nie je len tak. Svet patrí aj iným. Tí všetci boli 

milí: „Dobrý deň! Ako sa máte?“ „Dovidenia, dúfam, že sa 

ešte uvidíme!“ volali naňho.  Lenže Nik len odvrkol: „Ja som 

predsa pán Nik, nikoho a nič nepotrebujem na svojich 

potulkách svetom.“  

No mýlil sa. Už len pri pohľade na oblohu sa naňho 

usmievalo slnko, vietor hladil zatrpknutú tvár a vtáci svojím 

spevom rozbúchali jeho zatvrdnuté srdce. 

„Čo sa deje s mojím JA? Už nie som NIK! Už som 

NIEKTO!!!“ vykríkol od radosti. Každý na tomto svete 

niekoho potrebuje. Či dieťa matku, dedko babku, braček 



sestričku, či kvietok vodičku... Ale najviac zo všetkého 

treba ľúbiť otecka a mamičku... 

Simona Triľová 8.A 

Tri čarovné slová... 

Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden kráľ. Mal obrovské 

kráľovstvo a nádhernú dcéru. Jeho hrad bolo vidieť 

z obrovskej diaľky. Lenže ho trápil jeden veľký problém. 

Hrad mal deravú strechu. 

Roky sa pokúšal nájsť 

majstra, ktorému by sa 

podarilo strechu opraviť. No 

v celom kráľovstve žiadneho 

odborníka nenašiel. Stará 

generácia skúsených 

majstrov vymrela a mladí? Tí 

chceli študovať masmediálnu 

komunikáciu, sociálnu prácu či právo. Zopár šikovných, ktorí 

sa vyučili remeslu svojich otcov, už dávno odišlo za lepšou 

prácou do susedných kráľovstiev... „Pol kráľovstva a ruku 

svojej dcéry dám tomu, kto dokáže opraviť strechu,“ 

zúfalo vyhlásil kráľ.  

Mnoho princov z okolitých kráľovstiev skúšalo 

šťastie, no nikomu sa nedarilo úlohu splniť. Boli to 

pestovaní, svalnatí hrdinovia, ktorí však nikdy nevedeli 

k poctivej robote ruku priložiť. Kráľ pomaly strácal nádej, 

keď tu zrazu postavil sa zoči-voči kráľovi známy povaľač 

zo susedného kráľovstva. Samo, tak ho volali. Bol známy 

svojou lenivosťou, ale aj bystrým rozumom. Postavil sa pred 

kráľa a predstavil mu svoju družinu. Kráľ voľky-nevoľky aj 

jemu prisľúbil pol kráľovstva a ruku svojej jedinej dcéry, 

keď mu do kráľovskej postele viac pršať nebude.  

Samo len na to čakal. Zavolal si svojich druhov 

bližšie a každému niečo pošepol do ucha. Chlapi sa ihneď 
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pustili do práce. O necelý týždeň už na kráľovskom zámku 

žiarila nová strecha.  

Kráľ neveril svojim starým kostiam. „Samo, čo si to 

pošepol kamarátom, že pracovali, akoby im gate niekto 

posolil?“ nedočkavo vyzvedal kráľ. „Pán kráľ, úlohu som 

splnil, ale prezradiť vám svoje know-how, to určite nemám 

v pláne,“ šibalsky sa usmial na panovníka, „prezradím vám 

len toľko, že som im pošepol tri čarovné slová.“ 

Kráľ hútal, hlavu si lámal, knižnicu oprášil, no nič 

múdre jeho myseľ neosvietilo. Keď tak na tretí deň 

zachmúrene sedel na svojom tróne, zavolal si najlepších 

mudrcov. „Platím vás, drahí moji, dosť dobre, užívate si 

výhody svojich funkcií, tak konečne buďte užitoční!“ Ako 

áno, ako nie, podarilo sa jednému z nich hádanku rozlúštiť. 

„Vaše veličenstvo, nemôže to byť nič iné iba prosím, 

ďakujem a prepáč.“ Kráľ sa víťazoslávne vzpriamil 

a oznámil Samovi výsledok. Ten sa len úctivo uklonil a šiel sa 

chystať na svadbu... Veď pol kráľovstva a princezná ako 

bonus, to veru nie je na zahodenie... Svadba bola veľkolepá, 

ešte dlho si o nej svrčky húdli. Len Sama trápilo, že kráľovi 

nepovedal celú pravdu. „Drahý otec, tie tri slová 

v skutočnosti boli...“ Kráľ sa tľapol po čele, poklepal Sama 

po pleci a povedal: „Až teraz som spokojný a viem, že 

kráľovstvo bude v dobrých rukách.“ Objali sa... 

Chcete aj vy vedieť, čo Samo prezradil kráľovi? No 

predsa tri čarovné slová: „Nechcem to zadarmo!“ 

Samuel Koribanič 8.A 

Internetová liečba 

 Je krásna slnečná nedeľa. Pred bránou zastaví auto a 

z neho vystúpi sesternica Jana s 

rodičmi. Deň ako stvorený na 

prechádzku v lese. 

 Táto myšlienka nás 
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všetkých nadchla, teda okrem Jany. Asi mala inú predstavu 

o návšteve u nás. 

Cestičkou do kopca stále počujem za chrbtom Janino 

frflanie. ,,Tá má ale kondičku," pomyslela som si, ,,keď sa 

jej ústa nezavrú." Les nás privítal pokojom a schladil nás. 

Sadáme si pod koruny stromov, cez ktoré prekukuje slnko. 

Do tejto idylky zrazu zaznelo: ,,Poďme už preč. Je tu 

nuda." ,,Pozri, aký je tu pokoj, ako lístie šumí a vtáky 

spievajú," presviedčam ju o tejto nádhere. Pozrie na mňa, 

akoby som bola z inej planéty a ide si hľadať ideálne miesto 

na oddych, kde by sa veľmi nezašpinila. Konečne ho našla. 

Spadnutý strom, pod ktorý si  sadla ako kráľovná na trón.  

Privriem oči a započúvam sa do ticha, ale čosi ma 

vyruší: ,,Jáááááj! Pomóóóóóóc!" Vstanem a idem za krikom. 

Jana pobehuje po lese a tancuje indiánske tance. Neveriaco 

pozerám na ňu a na rodičovstvo pobehujúce okolo nej.V tej 

chvíli ma napadá veľa vecí, ktoré ten krik spôsobili, ale 

nakoniec sa ukáže, že pod jej trónom boli mravce a styk so 

živými tvormi jej veľmi prekáža. Po tomto zážitku už 

nechcela zostať v lese ani sekundu, a tak sa musíme vrátiť. 

No čaká nás ešte cesta naspäť, ktorú sprevádza nekonečné 

jojkanie poštípanej Jany… 

Po príchode domov sa Janina veľká bolesť hneď 

stratí po pripojení na internet. 

Pri odchode je celá vysmiata a teší sa na ďalšiu spoločnú 

nedeľu. Zdá sa, že internetová liečba zabrala a môžeme sa 

tešiť na ďalšie dobrodružné výlety s Janou do lesa. 

Miroslava Ondrejová 8.A 

 

Sme úžasní 

Naša veľká rodina, 

vypadla nám z komína. 

Babka stále vravieva: 

Veď nás nie je priveľa! 



Dedko sa len usmieva, 

všetky mená pletieva. 

Danka, Janka, to je fuk, 

najlepší je aj tak vnuk.  

Malý Vladko strapatý, 

ťahá dedka za šaty. 

Babka, tá sa raduje, 

koláčmi nás futruje. 

Všetkých vnúčat veľká kopa, 

babke srdce zaštebotá. 

Keď sú všetci na dvore, 

dedko striehne v pozore, 

aby babka nekričala 

a kolienka pofúkala. 

Tešíme sa, keď sme spolu, 

susedia dnes majú smolu. 

Michal Drobný 8.A 

 

To sme my 

Ja mám skvelú rodinu, 

nezmením ju za inú. 

 

Na mamičku nikto nemá, 

je to moja superžena. 

Varí, perie, umýva, 

unavená nebýva. 

 

S ockom my šport radi máme, 

futbal v telke pozeráme. 
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Turistika, kniha, ryby, 

ten čas spolu nemá chyby. 

 

Sestru si vždy vážim, 

ako oko v hlave si ju strážim. 

Jedinú ja sestru mám, 

pri nej nie som nikdy sám. 

 

A babička každý deň 

pirôžky mi varí len. 

Keď mi zrazu tečú slinky, 

na tanier dá palacinky. 

 

S dedkom víkend, to je hej, 

vždy ideme na hokej. 

Po hokeji pizza čaká, 

už tá vôňa veľmi láka. 

 

Najlepšiu mám rodinu, 

nezmením ju za inú. 

 

Matúš Žinčák  8.A 

 

Zoznámte sa... 

Moja mamka milá je, 

vždy ma láskou zohreje, 

keď odchádzam do školy, 

vždy ma najprv podporí.  
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Ocko, bývalý to učiteľ, 

doma riadny cvičiteľ. 

Keď mi niečo nie je jasné, 

vysvetlí to hneď a jasne. 

 

Samko je už dospelý, 

veru, nikdy nebol nesmelý. 

Lopta jeho kamarát, 

odbehne s ňou trénovať. 

 

Sárka, večná jazyčnica, 

moja skvelá spoločnica. 

Vždy mi vraví – smelá buď, 

uži život a povzbuď! 

 

Tadeáš je rybár náš, 

chytí rybku, hneď ju máš 

na tanieri... 

a s udicou ďalej mieri. 

 

Terezka je dvojča moje, 

obe máme muchy svoje. 

 

Matika jej miláčik, 

u mňa jazyk obláčik. 

 

Miško pôjde do školy, 

často o tom hovorí. 

Veru, braček, milený, 

si pre školu stvorený. 

 

Tamarka, to som ja! 

Niet väčšieho táraja. 

Klavírom i tancom stále 

mučím svoje telo mladé. 
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Naša krásna dedinka 

a v nej naša rodinka, 

ani za svet nemením, 

osemlupienkovým kvetom odmením. 

Tamara Ištoková 5.D 

 

Na vlastnej koži... 

Vojna bola krutá ku každému a nikoho neľutovala... Tento 

príbeh môjmu dedkovi rozprávala jeho mama, ktorá tieto 

ťažké časy prežila... 

„Cez našu dedinu prechádzali partizáni. Nevedeli však, že 

v Chlmci sú Nemci. Bolo to pre nich veľké prekvapenie. Keď 

zazreli Nemca, zľakli sa a zastrelili ho. Vtedy sa začalo 

peklo. Nemci si mysleli, že partizáni sú z Chlmca, a preto 

udelili dedine trest. Všetkých ľudí z dediny vyhnali na lúku 

pri kostole. Chlapov postavili do radu. Každého druhého 

chlapa v rade mali zastreliť. Ján, môj manžel, stál v rade 

a ja som len deťom zakrývala oči. Veľmi som plakala. 

Našťastie v rade stál aj učiteľ, ktorý tu prišiel 

z Humenného. Vedel po nemecky, a preto Nemcom vysvetlil, 

že partizáni nie sú odtiaľto. Zo začiatku mu neverili, 

a preto začali strieľať. Rozbúšilo sa mi srdce. Vojak mieril 

na môjho muža. Odrazu pribehol generál a všetkým niečo po 

nemecky povedal. Vojaci zložili zbrane a vyhnali nás domov. 

Kvôli omylu moje deti skoro prišli o otca,“ takto to so 

slzami v očiach povedala.  

Moja druhá prababka taktiež okúsila vojnu. Mala len osem 

rokov, keď na dedinu útočili Nemci. Nerozumela tomu. 

Skryli sa k susedom, pretože na ich dom začali strieľať. 

Susedia 

práve varili 

na obed 

domáce 

rezance. 
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Rozvarili sa a moja prababka sa z toho smiala. Vôbec si 

neuvedomovala, aké nebezpečenstvo jej hrozilo. Až keď sa 

skryli v lese, prešiel ju smiech. Keď som bola u nej na 

návšteve, ukázala mi stopy po guľkách na stajni, ktoré je 

ešte stále trochu vidieť.  

Júlia Rujáková 8.B 

Poučíme sa? 

Moja babka mi rada rozpráva príbehy z detstva. Vždy 

zaujato počúvam a úplne sa vžijem do deja. Najviac ma ale 

zaujali spomienky z obdobia 2. svetovej vojny.  Babka mala 

vtedy dvanásť rokov, žila v obyčajnej slovenskej dedinke, 

no to, čo prežila, je určite niečo výnimočné. Na mojej 

poslednej návšteve začala takto rozprávať... 

Bol chladný deň, typické jesenné počasie. Školský rok sa 

rozbiehal a my sme začali stvárať rôzne hlúposti. S mojou 

sesternicou Agnesou sme doma ukradli jedno vajíčko a šli 

sme s ním do obchodu, respektíve do malého domčeka na 

kraji dediny. Moja obľúbená židovská obchodníčka nám ho 

s radosťou vymenila za džem. Na ceste domov sme ho celý 

zjedli, no pani z obchodu nás opäť prezradila. Vykarhané 

a mrzuté sme sa vydali do školy.  

V ten deň to ale nebolo typické vyučovanie. Všetci zo školy 

stáli pri ceste a vítali nejakých vojakov. Obrovské autá, na 

ktorých sa viezli mávajúci vojaci, prechádzali našou dedinou 

akoby nemali konca. Ľudia jasali a kričali pre mňa 

nezrozumiteľné slová. Starší  brat mi objasnil, že ide o 

pozdrav akémusi nemeckému vodcovi. Všetci zvláštne 

dvíhali ruky, no ja som z toho nemala dobrý pocit. Keď som 

prišla domov, chcela som vedieť viac. Na moje otázky mi 

dospelí nechceli odpovedať, no hovorilo sa o tom čoraz viac. 

Vojaci, ktorí sa rozmiestňovali po celej dedine, neboli vôbec 

príjemní. Nijak nám ale neubližovali a po čase som to 

konečne pochopila. Vojna. Slovo, ktoré bolo do tohto 



okamihu také tajné. No odkedy sme už o tom vedeli aj my, 

deti, rodičia nás začali pripravovať. 

Dorazila zima a s ňou aj veľký nemecký front. Spustila sa 

evakuácia obyvateľov. Pre prípad, žeby sme sa vrátili 

domov, tam moji rodičia schovali množstvo surovín. 

Evakuovali sme sa do vzdialenejšej dediny, k otcovej 

rodine. Na voze sa viezli deti, dospelí šli okolo. Ísť po 

hlavnej ceste by boli príliš riskantné. Vybrali sme si tak 

lesné cestičky. Počas cesty som začula rozhovor tých 

starších... Naši židovskí priatelia vraj zmizli. Nikto nevedel 

kam, kedy a ani kto ich odviedol. Niektorí to vedeli, len 

nechceli šíriť paniku.  

Dorazili sme na naše prechodné bydlisko. Spali sme na zemi, 

predsa len nás v tom malom 

domčeku bolo šestnásť. Nemeckí 

vojaci si tu vybudovali muničné 

sklady, dokonca aj v pivnici mali 

úložisko oblečenia. Spomínam si, ako nám dvaja Nemci 

ukazovali fotky ich rodín, varili nám a boli ako jedni z nás. 

Aj keď sme im nič nerozumeli.  

Situácia bola pokojná, až jedného dňa sa to zmenilo. Môj 

otec sa o vojnu zaujímal, pripravoval nás, preto 

o nasledujúcej udalosti vedel ako jeden z prvých. Partizáni 

informovali ruských vojakov o zmienených nemeckých 

skladoch. Bola noc. V diaľke sme počuli lietadlá. Vyšli sme 

z domu. V dedine panoval chaos. Ľudia utekali, vypúšťali 

dobytok a schovávali sa do bunkrov. Podobne ako my. 

Začalo bombardovanie. Žena, ktorá bežala s lampášom 

a dieťaťom, sa tomu nevyhla. Svetlo ju prezradilo. No oni 

boli jediní, ktorí to prežili. Ako je to možné? Neviem ani ja. 

Boh nám prial a ruské lietadlá si zmýlili dedinu. Z diaľky 

sme sledovali oheň a dymové komíny na opačnej strane 

Ondavy. O pár dní vojaci odišli, vojna sa presunula 

k poľským hraniciam a my sme sa vrátili domov. Ozaj to 

nebol pekný pohľad. Zhorené domy, rozbité cesty, mŕtvy 
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dobytok aj zopár ľudí... Vojna u nás skončila, no spamätávali 

sme sa dlho. Mne ani mojim najbližším sa nič nestalo, ale 

mali sme len šťastie...  

Po vojne sa moja babka dozvedela odpovede na všetky jej 

nezodpovedané otázky. Spoznali aj príbeh ich židovských 

susedov. Odvtedy sa zmenilo veľa, no nikdy na to 

nezabudne. Kto by zabudol? Ostáva nám už len zobrať si 

z týchto udalostí ponaučenie, aby sa niečo podobné už 

nezopakovalo. 

Natália Košutová 8.B 

LIST 

Mamka mi raz rozpovedala príbeh, ktorý opisuje 

nezabudnuteľný zážitok mojej babky. Príbeh o tom, ako list 

zachránil život mojej babke. 

Písal sa rok 1944... neskoré leto, koniec 2. svetovej vojny. 

Moja vtedy jedenásťročná babka žila so svojou mamkou 

(mojou prababkou) v malom drevenom domčeku. Žili v ňom 

iba ony dve, pretože otec bol partizán a jej dvadsaťjeden 

ročná sestra Anna pracovala v Nemecku.  

Keď prišli nemeckí vojaci, niekto z dediny udal jej otca. 

Nemecká čata prišla k nim domov a odviezla ich z domu. 

Dom hneď zapálili a už ich chceli odstreliť, keď v tom 

babkina mamka si spomenula na listy od svojej dcéry 

z Nemecka. Vbehla do horiacej chatrče, schmatla listy 

a utekala k hlavnému vojakovi. Ten listy zobral, prečítal 

a dal ich odviezť do komory nejakého domu. Tam prežili dva 

dni. Ľudia z dediny 

však prosili vojakov, 

nech ich ušetria 

a pustia. Až keď 

Nemci počuli, že sa 

blížia Rusi, zľakli sa a utiekli.  
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Moju babku a prababku pustili, no nemali to v živote ľahké, 

keďže im chýbal domov. Ani babkin otec sa po vojne 

nevrátil, zomrel v boji.  Aspoň sestra  po niekoľkých rokoch 

prišla z Nemecka.  

Moja babka, tá „malá žába“, ako jej hovoril vojak, ktorý 

vedel po česky, nemala také pekné detstvo ako máme my 

dnes. Nikdy by som nepovedala, že tri listy môžu zachrániť  

život. 

Simona Veľasová 8.B 

Svätopluk 

Už dávno-pradávno v 9.storočí 

Svätopluk sa pánom Veľkej ríše stal. 

Dobrý to bol panovník, odvážny a smelý, 

aj Frankom sa postavil, mnohým bojom čelil. 

 

Za jeho vlády bol hospodársky vzostup, 

pre ľudí to znamenalo veľký 

postup. 

Lepšia výzbroj, meče, 

kamenné chrámy... 

krásnymi šperkami zdobili 

sa dámy. 

 

No Svätopluk bol nielen dobrým vládcom, 

ale aj svojím trom synom otcom. 

On krajinu na tri časti rozdelil 

dúfajúc, pred smrťou, že dobre urobil. 

 

Vštepoval synom staré múdrosti, 

že majú žiť stále spolu vo svornosti. 

Aby im ich spoločnú silu ukázal, 

tri spletené prúty im zlomiť dal. 

 

No tí si otcove slová k srdcu nevzali 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7ocLz2OPUAhUJOBoKHY8lCDAQjRwIBw&url=http://www.webumenia.sk/autor/5567&psig=AFQjCNGiqZqYt0C7EIlV6Y0rFg_a4rIWKg&ust=1498847670591828


a do roka proti sebe bojovať začali. 

Všetko, čo im otec zanechal stratili 

a celej krajiny nepriatelia sa zmocnili. 

 

Patrícia Harviliková 3.B 

 

Svätopluk 

Svätopluk bol právom 

nazývaný kráľom. 

Bol to veľmi dobrý kráľ, 

čo troch synov vychoval. 

 

Neúnavne viedol svoje 

boje, 

usporiadal vojsko svoje. 

Veľkú ríšu vytvoril, 

celý národ pretvoril. 

 

Vládol Veľkomoravskej ríši, 

no nijako sa tým nepýšil. 

Keď zostarol, tak sa bál, 

ktorý zo synov bude kráľ. 

 

Synovia traja, jeden trón, 

čo zostane zvyšným dvom? 

Prirovnal ich k prútom trom, 

aby spolu držali v dobrom i v zlom. 

 

Keď budú pospolu, nič sa im nestane, 

a rozpad ríše nenastane. 

Jeden prút ľahko zlomili. 

Po otcovej smrti sa rozpojili. 

 

Pýcha ich premohla a moc ich skalila. 

Využil to nepriateľ a jeho presila. 
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Ríša sa rozpadla, legendy pretrvali, 

aby slovenské a české povedomie utvárali. 

 

Karin Horváthová 3.B 

 

Svätopluk 

Bol raz jeden Svätopluk, 

bol silný ako buk. 

Bol panovník Veľkomoravskej 

ríše, 

pred národmi tam už niet 

vôbec žiadnej skrýše. 

Zavolal si troch synov, 

prúty zviazať dal. 

Urobil to ako nik, 

 

ako žiadny panovník. 

 

Hádali sa synovia 

od výmyslu sveta, 

počula to azda 

aj ich vlastná teta. 

 

Povedal im Svätopluk: 

,,Zlomte jeden prút!“. 

Podarilo sa im to 

a nemuseli ani prstom hnúť. 

 

,,Teraz zlomte všetky prúty 

a ukážte akí ste vy múdri. 

Musíte byť stále spolu, 

inak budete klesať len a len dolu!“ 

 

Synovia ho neposlúchli, 

túžili len po moci, 

pred rozpadom krajiny, 
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už nieto žiadnej pomoci. 

Dominika Kindernayová  3.B 

 

Báseň o Svätoplukovi 

Svätopluk- tak sa 

v starých knihách píše, 

bol veľkým vládcom 

Veľkomoravskej ríše. 

 

Mal troch synov, 

čo vládnuť spolu mali, 

no oni všetci traja 

chceli byť králi. 

Ukázal im spojené prúty 

a múdro zvolal: 

,,Ak budete takto spolu, 

nik vás veru nezdolá.“. 

 

No synovia nedržali sa 

otcovej rady, 

každý z nich sa 

chcel zmocniť vlády. 

 

Zabudli synovia 

na slová otcove, 

rozplynuli sa veľké 

plány Svätoplukove. 

Ema Čubáková 4.A 

 

Svätopluk 

Veľký knieža Svätopluk 

troch on synov mal, 

keď už veľmi nevládal, 

zavolať si ich dal. 

 

 

http://www.medievalica.com/stranky/historica/slovaks/texty/viac6/shist6chrono.htm


Jeden prútik zlomiť mali, 

ľahko im to šlo, 

ale zväzok prútikov, 

už sa zlomiť nedalo. 

 

Starý, múdry Svätopluk 

dobre radil synom, 

aby spolu držali 

a silu si uchovali. 

 

Oni vlastnú hlavu mali, 

otca svojho neposlúchali. 

Každý z nich chcel sám vládnuť, 

celú ríšu ovládnuť. 

Adam Baláž 4.A 

 

 

 

 

O Svätoplukovi 

Svätopluk bol veľké knieža 

vládca Veľkej Moravy, 

jeho ríša silná bola, 

ktorá nemala páry. 

 

Mojmír, Svätopluk a Predslav, 

ako tri prúty vŕbové, 

vládli spolu v bratskej láske, 

podľa rady otcovej. 

Michal Šalata 4.A 
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Svätopluk 

 

Svätopluk bol múdry kráľ, 

troch synov krásnych 

a verných mal.  

Vo všetkom im pomáhal. 

 

Keď múdry kráľ umieral, 

svojich synov zavolal. 

Tri prúty im daroval, 

prelomiť ich prikázal. 

 

Tri prúty sa nezlomili, 

kráľovstvo si podelili. 

Alex Kulan 4.A 

 

 

Svätopluk 

Svätopluk bol kráľom veľkým, 

viedol v bojoch silný pluk. 

Morava sa stala Veľkou, 

v čele stál vždy Svätopluk. 

 

 

Synov skúšal-napomínal: 

,,V jednote je veľká sila!“. 

Prúty zlomiť nevládali, 

skúšku svojho otca nezvládali. 

Jana Orlejová 4.A 
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Dobrá rada... 

Svätopluk, Svätopluk, 

ty beťár veľký, 

neschovávaj sa do myšacej dierky. 

Len ty pekne vyjdi von, 

zasaď pre ľud silný strom, 

aby sa oň oprieť mohli. 

 

Pozri sa na ten svet šíry, 

posolstvo nech sa šíri, 

aby ľud vždy spolu držal, 

tvojej rady nezabúdal. 

Alex Taňkoš 4.C  

Dve tváre 

- 

ja 

padám 

zaniknem 

a hneď vznikám 

z tvojej radosti 

aj z tvojho smútku 

vyrobím celý potok sĺz 

ale taktiež som skoro... 

nebadateľná a mením výraz 

tvojej krásnej tváre 

ničím tvoj  úsmev 
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ale aj smútok 

neklamem 

... 

S láskou 

Tvoja SLZA 

Ema Hrubovská 7.C 

 

 

Do neba 

Každý večer pred spaním 

myslím na teba, 

aká si bola môjmu srdcu blízka, 

milá a múdra, v oku iskra. 

Na fotkách tvoja tvár žiari úsmevom, 

vyzeráš, že si šťastná. 

Bodaj by, babička, aj táto 

chvíľa 

bola tak jasná, krásna. 

Ach! 

Slzička steká z očí mojich, 

keď vidím prázdnu 

miestnosť v dome, 

v mojom srdci budeš stále, 

aj keď ležíš ticho v hrobe. 

Každý večer pred spaním 

myslím na teba, 

už ti letí tisíc bozkov, babička, do neba! 

A s nimi aj milión túžob, 
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aby si sa vrátila späť. 

Soňa Diničová 8.C 

 

 

Do neba 

Každý večer pred spaním 

myslím na teba, 

aká si bola môjmu srdcu blízka, 

milá a múdra, v oku iskra. 

Na fotkách tvoja tvár žiari úsmevom, 

vyzeráš, že si šťastná. 

Bodaj by, babička, aj táto chvíľa 

bola tak jasná, krásna.  

Ach! 

Slzička steká z očí mojich, 

keď vidím prázdnu miestnosť v dome, 

v mojom srdci budeš stále, 

aj keď ležíš ticho v hrobe. 

Každý večer pred spaním 

myslím na teba, 

už ti letí tisíc bozkov, babička, do neba! 

A s nimi aj milión túžob, 

aby si sa vrátila späť. 

Soňa Diničová 8.C 

 

Dospelosť 

Čo je to dospelosť? 

Iba slovo snáď? 



Premýšľam, uvažujem... 

Možno je to osemnásť 

a možno prvý zaľúbený 

list.  

 

„Správaj sa ako dospelá!“ 

počúvam často z každej 

strany, 

no čo to slovo znamená, 

opýtam sa mamy. 

 

V pravý čas sa rozhodnúť 

pre správnu vec  

aj v tom  je náznak dospelosti. 

Premýšľam  

a dôjdem na koniec 

tejto mojej vedomosti. 

 

Mama vraví: 

„Šťastie, že nie si ešte dospelá!“ 

Otec na to: 

„Snáď to príde raz,“ 

avšak dnes  

je táto báseň nesmelá, 

lebo ja, 

ja dnes nie som dospelá.  

 

Sarah Čajbiková 8.C 

 

Prezdobená 

Občas mi príde, že som až veľmi prezdobená. 

Červená, biela, čierna, fialová, žltá, modrá a zelená ma 

krásne lemujú. Niektorí zo mňa nemôžu spustiť oči. Farby 

sa na mne prepletajú, akoby to bolo 3D. Väčšinu času 

strávim sedením vedľa stola. Som tíško, ani len nemuknem, 
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ľudia nevedia, že tam som. Najradšej počúvam. Začula som 

už toľko tém, že by som aj učiť mohla. Ozaj rada počúvam 

o histórii našej krajiny. Dejepis ma baví, hlavne tie 

posledné témy. 

Občas mi z toľkého počúvania býva zle, najmä keď 

niekto tára dve na tri. Z dní v týždni mám rada piatok, veľa 

kníh nemáme aj hodiny sú fajn. Som rada, keď deň rýchlo 

prejde a je víkend. Nič nemusím robiť, len si ležím, 

oddychujem a naberám sily. 

Som aj veľmi poriadkumilovná a čistotná. Ak aj sa 

zašpiním, hneď ma umyjú. 

Dokonca ma berú aj na výlety. Cestou toho veľa 

nevidím, pretože cestujem po tme, ale až dôjdeme do cieľa, 

stojí to zato. Videla som už toľko miest. Bola som 

v Bratislave, Košiciach ... a na miestach, ktoré ani 

nepoznám, vraj som bola aj v cudzine. 

Moja majiteľka rada cestuje. Taktiež rada číta 

knihy. Má malú izbičku, a keď ma položí na moje miesto, 

mám obrovský výhľad na jej zbierku kníh. Kupuje si ich 

viac, aby vždy mala čo čítať. Je to zaujímavé, pretože v jej 

zbierke kníh nájdete aj romantiku, komédiu, triler, dokonca 

aj detektívky. Som s mojou majiteľkou iba krátko, ale 

nevymenila by som ju. Verne jej slúžim.  

Stále som pri nej ale nebola. Predtým som bola 

vystavená s mojimi kamarátkami. Neboli také prezdobené 

ako ja, ale aj tak boli pekné. Odrazu prišiel pán, ukázal na 

mňa prstom a zabalili ma do papiera. Niekde ma odložil, už 

viem, že to bolo zadné sedadlo auta. Prišli sme domov 

a počula som tlmený rozhovor. Odrazu som pocítila teplé 

ruky (teraz už mojej panej). Vytiahla ma z papiera a začala 

sa usmievať a ďakovať svojmu ockovi. Takú radosť som 

v živote nevidela. Bola šťastná, tešila sa, že ma má. 

Samozrejme, že si ma hneď na ďalší deň zobrala do školy. 

Páčila som sa aj jej spolužiakom. Chválili ma, bolo to milé.  



Po škole si ma dala opäť na chrbát a vrátili sme sa 

domov. Akoby aj mohli 

zo mňa ľudia spustiť 

oči. Som predsa 

školská taška, tú si 

všimne každý, najmä 

keď je taká 

prezdobená. 

Viktória Šepeľová 8.C 

 

Ako som predplával samého seba... 

 

Málokto mi uverí, ak poviem, že september je mojím 

the best mesiacom a s ním celá jeseň. „September, bŕŕŕ, 

škola, učenie - mučenie, to je nádielka!“ Vravia školskí 

flákači a pritom sa čudujú: „Ktorý blázon môže milovať 

september?“ Ja, napr. ja, obyčajný chalan z obyčajnej 

ôsmackej triedy, už ôsmu sezónu milujem koniec leta. Lebo 

moje leto sa každoročne utopí v našom bazéne na 

kúpalisku. Stratí dych a odpláva s poslednými lúčmi slnka 

na juh. A mne je vtedy nice.  

Začína totiž moja sezóna, sezóna lovca. V sladkých 

vodách bazénov po celom Slovensku lovím rybičky 

bronzové, strieborné, bývali aj zlaté. Lovecké začiatky sú 

zakaždým rovnako ťažké a kritické po  prázdninovej 

pauze. Zabrať dávajú ranné a poludňajšie tréningy. Čľup, 

hlboký ponor! Potom už len rytmicky nádych a výdych, 

nádych a výdych a trénerovo občasné: „Samo, ideš!“ 

„Pridaj!“  „Frekvencia!“ „Nohy sú kde?“ „Na tri, na päť!“ 

„Vyplávaj!“ ... a podobné hlášky plaveckého bossa. A ja sa 

borím so svojím telom, prekonávam 

prúdenie vetrov 

na bazéne, 
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a samozrejme, riešim aj vlnobitie spoluplavcov  v mojej 

trati. Všetko  super kamošov, chalanov a báb! 

V tempe troch dlhých kôl jesene plávame v ústrety 

Majstrákom. Niekedy som za kaliber, inokedy za nulu. 

Najviac si však užívam osobáky. Nie tie vlaky z Modry do 

Dlhého, ale moje osobné maximá /minimá???/.  

Práve prvá novembrová sobota sa stala  mojím dňom 

v mojej jeseni. Začala sa uponáhľane, šiestou hodinou 

rannou, keď som pobehoval po dome medzi kúpeľňou 

a kuchyňou, hádzal osušky a plavky do tašky a „sám“ si varil 

čaj. Mamka, moje taxi, môj kritik i najväčší fanda 

v jednom, všetko riešila s prehľadom a absolútnym 

pokojom. Keď ma vysadila pred preplneným parkoviskom 

a natrieskanou plavárňou, žmurkla na mňa a vyhlásila: „Sme 

tu na sekundu presne, dnes je tvoj deň, uži si ho!“ Poslala 

mi vzdušný bozk a odpálila po svojom s poslednou 

metaforou : „Na prsia doletím, neboj!“ A už jej nebolo. 

Čas plával s takmer dvesto päťdesiatimi plavcami 

celé dopoludnie. Plával s nimi, ale aj proti nim. Ako inak? 

Od času aj ja plávam v čase i nečase. Ale vďaka 

nadčasom, ktoré dávam vo všetkých možných vodách od 

vane až po horské potôčiky, občas ten čas prekabátim. 

Tak ako túto  sobotu. Tesne pred obedom prišli na rad  

200-kové prsia a moje pocity boli poriadne zmiešané. 

Kolísali zhora nadol podľa úrovne môjho žalúdka. Napokon 

utíchli s povelom: „Štart!“  

V momente moje telo vyletelo oblúkom z odrazového 

stupienka č. 4, nohy švihli vzduchom a rybička sčerila 

spodné vody bazéna. Splýval som, ako dlho sa dalo. 

V sekunde prvého nádychu ruky začali pádlovať ako 

o život. Pritom išlo len o prsia. Každou obrátkou som sa 

vzdiaľoval súperom. Spočiatku som ich videl po stranách, 

postupne sa jeden za druhým vytrácali z môjho zorného 

poľa. Aj tak mi neostávalo nič iné, len plávať ďalej. Cítil 

som, ako mi medzi prstami rastú žiabre, na chrbte mi 



začala poskakovať plutva a žabími skokmi som sa posúval 

čoraz rýchlejšie k cieľu. V okamihu posledného záberu 

a dokonalého dotyku /aby ma náhodou nediskli/  mi oči 

skočili na tabuľu výsledkov, kde načerveno svietil čas, 

o ktorom som ja  mohol iba snívať. Pomyslel som  si: 

„Škoda, ešte nenahodili konečné čísla, chýba posledná 25-

tka...“ Okuliare som zhodil zároveň s čiapkou a otočil sa 

smerom k vnútorným vodám bazéna. Až po tejto obrátke 

mi to došlo, číslo 1, ktoré svietilo na tabuli, znamená 

predsa prvý a môj sen  sa stal skutočnosťou. A kde boli 

moji súperi? Niektorí sa morili s poslednou obrátkou, iní 

dávali posledných dvadsať metrov šprintom do cieľa, 

v ktorom som sa ja už opájal tridsaťsekundovým náskokom  

a radosťou z víťazstva. Tentoraz mi ozaj neostalo nič iné, 

len to povestné gesto víťaza. Očkom som vnímal výskajúcu 

maminu na balkóne v kruhu oddielových mamičiek a otcov,  

snímal som aj hrdý trénerov úsmev od ucha k uchu a moja 

pravačka vystrelila do vzduchu. WAU, práve  som 

predplával samého seba!   

   Samo 

      Samuel Onderišin 8.C 

 

 

Tá, ktorá... 

Tá, ktorá vždy pri mne stojí 

a všetky moje rany zhojí.  

Tá, ktorá mi pomáha 

a novú silu dodáva. 

 

Tá, ktorá ma neopustí 

a v ťažkých chvíľach mi drží prsty. 

Tá, ktorá tu bude stále, 

aj keď budem mať namále. 

 



Tá, ktorá ma miluje 

a všetko pre mňa obetuje. 

Tá, ktorá je darom božím, 

preto si ju veľmi vážim. 

Annamária Petrovčinová 9.C 

 

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 9.A 
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Myslíme srdcom 

 

Plačem. Stále plačem. Neviem, čo to so mnou je.  

Volám sa Ema. Vyštudovala som medicínu, ale nemám prácu. 

Pred rokom som sa pohádala s mojou rodinou a včera 

s mojím priateľom... 

Konečne som išla spať. Zo všetkého som bola úplne 

vyčerpaná. Keď som sa v noci, asi okolo tretej hodine 

zobudila, všimla som si, že sa niekde svieti. Myslela som, že 

som nezhasla. No nebolo to tak. Keď som vošla do 

obývačky, v kúte svietilo malé svetielko, vedľa ktorého boli 

3 rozlámané prúty a 3 listy. Vážne som nechápala, ako sa 

tam zjavili. No nebála som sa a prečítala som si prvý list.  

 ,,Milá Ema, poznám Ťa už od narodenia. Vidím, že v 

živote to nemáš ľahké, preto by som Ti chcel.  Tvojou 

jedinou úlohou bude spojiť tieto 3 rozlámané prúty.“ 

„Fúúha, to čo bolo?“  

Samozrejme, nelámala som si s tým hlavu, ale bolo to 

veľmi čudné, taký chrobák v hlave...  Všetko.  

„A veď za pokus to stojí. Spojiť prúty nie je nič 

ťažké,“ pomyslela som si.  

Šla som do  obchodu a kúpila rôzne lepidlá, pásky, 

šnúrky a všelijaké veci, ktoré by to spojili. Prišla som 

domov. Lepím, lepím a lepím... No nič, absolútne nič. Vôbec 

sa nespojili, veď to boli len prúty! Ako to, že sa nedali 

normálne prilepiť alebo zviazať? „Asi  si zo mňa len niekto 

vystrelil!“  

 Ďalšiu noc sa mi sníval  sen, že za mojou posteľou je 

papier. Bol to veľmi skutočný sen. Ráno som odtiahla 

posteľ. Papier z môjho sna tam naozaj bol. Neuveriteľné!  

Na ňom bolo nejaké číslo. Po chvíľke váhania som vytočila. 

Ozvalo sa : ,,Dobrý deň, vy budete Ema, však?“  

„Áno.“  



„Hľadáte prácu a my potrebujeme lekárku. Ak je váš 

záujem vážny, príďte, prosím, zajtra na Ulicu Svätopluka 

číslo 237. Dovidenia.“  

A toto bolo čo? Veď som sa ani nepredstavila a ako 

vedeli, že sa volám Ema? ... a k tomu lekárka? No ďalší deň 

som tam pre istotu zašla osobne. Vzali ma, bolo to úžasné! 

Som lekárka! Liečim! Paráda! 

Prišla som domov a neuveríte, jeden z troch prútov 

bol spojený. Ako? Kedy? To vážne? Nechápem.  

 Na stole ma čakal druhý list: ,, Vidím, že si už jeden 

prút spojila. No vidíš, dokážeš všetko. Porozmýšľaj, ako by 

si spojila aj ďalšie dva. Ale pozor, spojíš ich iba srdcom.“  

To ako vážne? Čo si mám teraz vybrať srdce? Tak 

tomu už absolútne nerozumiem!  

 

Dlho som premýšľala, čo to vlastne znamená.   

Večer mi telefonoval priateľ s prosbou, nech mu 

odpustím za to, ako sa správal. Samozrejme, že som mu 

odpustila. Ďalší deň sme sa stretli. Dlho sme sa prechádzali 

a rozprávali. Vtom si kľakol na koleno a povedal: ,,Vezmeš si 

ma?“  

„Áno!“ 

 Bola to najkrajšia chvíľa v mojom živote. Veľmi som 

sa tešila a potrebovala som to vykričať do celého sveta. 

Chcela som volať rodine, priateľom... 

 „Ale veď ja sa s nimi už dlho nerozprávam,“ 

uvedomila som si. 

 Sadla som si a rozmýšľala. Všimla som si, že sa spojil 

ďalší prút. To je neuveriteľné! Zostáva už len jeden!   

 Keďže som mala bombovú náladu, zatelefonovala 

som rodičom a povedala, ako  ma to všetko veľmi mrzí, ako 

ich veľmi ľúbim. Povedala som aj o zasnúbení a o svadbe, na 

ktorú sú pozvaní, aj o prútoch, ktoré mám doma. Potešili sa 

a pozvala som ich na obed.   



Prišli. Ukázala som im prúty, no ten tretí ešte stále 

nebol spojený. Spoločne sme ho chytili do rúk a on sa spojil. 

Fakt. Vtedy sa zjavil on. Svätopluk. Naozaj to bol on.  

„Videl som, ako sa trápiš,“ povedal, „ vedz, že všetko 

treba robiť srdcom.“ 

 Pochopila som. Prúty sa spojili vždy, keď som urobila 

niečo dobré. Ale ako sa tu zjavil on? Neviem...  Zobral si 

svoje tri prúty a odišiel... strácal sa... zmizol ...  

„....nezabudni, srdcom.... myslíme srdcom!“ 

 Ostali sme stáť s otvorenými ústami, nechápali sme.  

 Prešlo päť rokov. S mojím manželom máme dve deti, 

Svätopluka a Mojmíra. O chvíľu nám pribudne ešte jeden 

chlapček, Predslav. Všetci sa čudujú, prečo majú chlapci 

práve také mená.  To je naša vďaka Svätoplukovi za to, čo 

pre mňa urobil. Zmenil mi môj život k lepšiemu.  Myslíme 

srdcom, som šťastná, neskutočne šťastná.  Ďakujem  

      Ema Balková 8.C 

 

Nikdy Ťa neprezradím 

 Tradične každý rok sme strávili noc v škole. So zopár 

učiteľmi 

a kamarátmi sme sa rozprávali dlho do rána a vždy sme mali 

nejakú tému, o ktorej sme sa bavili. Bolo to super. Tento 

rok to bola história.  

 Dozvedeli sme sa, že v priestoroch našej školy bola 

počas vojny nemocnica.  Bolo tu veľa zranených ľudí... 

Rozprávali sme sa o tom veľmi dlho. Nakoniec nás mnohých 

zmorila únava, a tak sme išli spať. No spať som nedokázala. 

Predstava o tom, aké to tu niekedy bolo, koľko bolestí tu 

ľudia zažili a my sa tu máme teraz tak dobre...  
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 Keď všetci zaspali, rozhodla som sa, že pohľadám 

nejaké staré fotky alebo zájdem do knižnice. Keďže bolo 

všetko zamknuté, zobrala som učiteľke kľúče od knižnice. 

Viem, že sa to nemá, ale nemohla som si pomôcť. A tak som 

sa potajomky vybrala. Našla som veľa zaujímavých kníh 

o histórii školy. Jedna ma zaujala natoľko, že som ju čítala 

asi 3 hodiny, potom som zaspala....  

 Snívalo sa mi o vojne. No hlavne o tom, ako to bolo 

v našej škole, teda v nemocnici. Videla som veľmi veľa 

zranených. Veľa kriku. Všetci behali dookola veľmi zdesene. 

Len tak som sa prechádzala po nemocnici a pozerala na tých 

trpiacich ľudí. Samozrejme, vyšlo mi aj pár slzičiek. Keď 

som prišla do druhej miestnosti, videla som jedno 

dievčatko. Malo obviazanú ruku a bolo celé od krvi. 

Neplakala, ale mala smutnú tvár.  

  ,,Pomôž mi, prosím,“ oslovilo ma dievčatko. 

  Prebudila som sa. Bola som z toho celkom mimo, 

celkom zdesená a nevedela som, čo mám robiť. Viem, že to 

bol len zlý sen, ale bolo to tak skutočné. Rozhodla som sa, 

že dočítam posledné strany z knihy.  Na úplne poslednej 

strane boli fotky niektorých, ktorí v nemocnici zomreli. Na 

fotke bolo aj dievčatko z môjho sna. Volala sa Lenka a mala 

len 10 rokov. Zomrela na zápal pľúc. Bola som z toho veľmi 

smutná, bolo to krásne malé dievčatko.  

 Pri raňajkách som bola myšlienkami úplne mimo. 

Dievčatko mi neschádzala z mysle.  

 „ Si v poriadku?“ všetci sa ma pýtali.  

 „Som ok, fakt,“  snažila som sa tváriť normálne.  

  Aj doma som na ňu myslela.  Ďalšiu noc sa mi znova 

o nej snívalo. Behali sme po lúke a odrazu sme sa zjavili 

v nemocnici. Vyzerala presne tak ako v tom prvom sne.  

A znova povedala: ,, Pomôž mi, prosím.“   

Nemohla som to vydržať. Sny s Lenkou boli veľmi 

živé a veľmi, veľmi smutné. Tretiu noc sa mi snívalo, že sme 

v akejsi podzemnej miestnosti. Objavili sme tam mnoho 

ťažkých zbraní a vojaka, ktorý písal list a plakal.  



Bol pondelok a my sme znova šli do školy. Všimla som 

si, že pri Lenkinom mene bolo číslo, ktoré vraj písala všade 

- 327.  V škole som zostala dlhšie, dúfala som, že si ma nik 

nevšimne. Počkala som do 3:27. Šla som do miestnosti, 

v ktorej ležala. V súčasnosti je v nej učebňa matematiky. 

Zjavila sa, vážne sa zjavila, podala mi ruku a povedala: 

,,Som Lenka.“  

„Viem, kto si,“ odpovedala som. „Prečo si tu?“ spýtala 

som sa jej na rovinu. 

 „Chodím tu každý deň o 3:27, práve v tom čase som 

na tomto mieste zomrela, mám však aj pekné spomienky, 

“povedala. 

Dlho sme sa rozprávali. Obdivovala som Lenku za to, 

aká bola statočná. Chodila som za ňou každý deň asi 2 

týždne. Našťastie, nik si ma nevšimol.   

Jedného dňa mi oznámila: „Nemôžeme stretávať do 

nekonečna. Si super dievča a budeš mi chýbať.“ Rozplakala 

som sa a rozlúčili sme sa.  

Prešiel rok. A sme tu zas. Učiteľky a žiaci sa zhodli, 

že minuloročná téma o vojne a našej škole nebola zlá 

a môžeme ju zopakovať. Ponúkla som sa, že im rozpoviem 

príbeh o Lenke, ktorých všetkých zaujal. Poniektorí sa 

aj čudovali, odkiaľ to viem. Takmer som prezradila, že od 

Lenky, no odvetila som: „Niekde som o tom čítala.“ 

 Okolo tretej v noci som sa rozhodla, že sa predsa 

len pokúsim pozrieť, či tu Lenka ešte stále býva. A veru. 

,,Pomôž mi, prosím,“ ozvala sa tá, ktorú som už 

poznala, zasmiala sa a silno ma objala. Obe sme sa tešili, že 

sa opäť vidíme. Vysvetlila som Lenke, že tento rok je 

posledným mojím rokom na škole, keďže som už deviatačka, 

v škole nikdy viac spať nebudem. Na pamiatku sme sa 

odfotili. Samozrejme, na fotke bolo vidno iba mňa. 

Namiesto Lenky tam bola kvapka krvi. Aj keď to vyzeralo 

strašidelne, vedela som, že kvapka mi ju bude navždy 

pripomínať. 



  Prešlo 15 rokov. Na Lenku som nezabudla. Niekedy 

sa mi zjavovala v snoch. Sny však už neboli strašidelné, ale 

plné radosti a nášho priateľstva. Dnes som na tejto škole 

učiteľkou. 

Učím deti svoj obľúbený dejepis. A verte, témy o vojne 

majú najradšej. O Lenke som nikdy nikomu nepovedala. No 

tešila som sa na noc, kedy sa s ňou opäť stretnem, keďže 

som deťom navrhla, aby sme každý rok prespávali v škole, 

rozprávali sa o vojne a časoch, ktoré boli ťažké. Lenku tak 

stretávam každý rok. Aj ona rada počúva príbehy, ktoré si 

navzájom rozprávame.  Iba deti, keď ma vidia „s Lenkou sa 

rozprávať“ si o mne myslia, že sa rozprávam sama so sebou.  

Snáď to pochopia vtedy, keď aj oni stretnú svoju Lenku. 

No ja Lenku nikdy neprezradím.  

Ema Balková 8.C 

 

 

 

Záchranca 

 Ahojte! 

Volám sa 

Ema 

a mám 

14 

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 
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škatuľu som išla vyhodiť, ale našla som v nej obálku 

s listinou. 

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. 

 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 8.C 

 

Hasič 

Bolo horúce letné popoludnie. Len tak som leňošila 

v sieti a čakala na tetu, uja a malého Lukáška, ktorí mali 

prísť k nám na opekačku. 



Zrazu som začula šušťanie trávy pod malými nôžkami 

a buchot otvárajúcich sa bránok. To môj bratranec Lukáško 

zasa utiekol z domu a trielil cez záhradu k nám. 

„Ahoj, Lukáško, prišiel si pripravovať opekačku?“ 

vítala som malého návštevníka a cez záhradu som kývala 

tete, že je pri nás. 

„Lukasko chce papať klobásku,“ oznámil mi malý 

návštevník.  

„Tak poď, pôjdeme za ujom. 

Pozri, tam pripravuje 

ohnisko,“ vzala som ho za 

ruku a viedla k otcovi. 

„Ahoj, kamoš,“ povedal ocko, 

„ešteže si mi prišiel pomôcť!“ 

Lukáško prikývol a zrazu sa cítil dôležito. Nosil 

s ockom drevo. 

„Keď si všetko opečieme, tak musíme oheň zahasiť,“ 

vysvetľoval ocko Lukáškovi pri rozkladaní ohňa. 

„Tak ako hasici?“ opýtal sa Lukáško. 

„Presne tak ...,“ usmial sa ocko. 

Kým prišli teta s ujom, Lukáško už opekal. Skôr váľal 

po zemi, ale radosť a hrdosť, že aj on opeká, sa mu zračila 

v očiach. 

Dvorom sa niesla vôňa opečených klobások a náš pes 

Alex sa domáhal pozornosti. Chcel byť tiež pri opekačke. 

„Tak poď sem!“ pustila som ho z klietky. Keby však 

vedel, čo ho čaká, tak by sa vonku netešil. Kým  sme sa 

hostili, Lukáško obdivoval Alexa. No zrazu bol pri stole na 

Alexovom chrbte.  Urobil si z neho koňa. Rozosmiali sme sa 

a dali sme Lukáška z Alexa dole. Ten sa na nás vďačne 

pozrel a bežal si ľahnúť dostatočne ďaleko. No Lukáško si 

ho našiel. Keďže bolo horúco, rozhodol sa ho ochladiť – 

vylial na neho vedierko vody. Pes vyskočil a zaliezol do 

klietky. Inokedy by sme ho tam ťahali, no teraz sa 

rozhodol, že to bude asi najbezpečnejšie miesto. 

„Ocko, je ti hojuco?“ spýtal sa Lukáško ocka. 
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„Áno, je veľmi horúco...“ A vtom šuch! A už bola voda 

na ujovi! 

„Lukáš!“ skríkol ujo. No to už Lukáško bežal po ďalšiu 

vodu do vedierka. Tú sme mu už našťastie zobrali, veď kto 

vie, ktorý z nás by bol v ten deň ešte mokrý... 

Lukáško sa motal okolo ohniska. A zrazu sme začuli:  

„Hojí, hojí! Treba hasiť!“   

Všetci sme skočili na nohy, ale kým sme dobehli 

k ohnisku, Lukáško už veselo lial vodu z vedierka do ohniska 

a volal: 

„Lukasko je hasic a hasí ohník!“ 

Rozosmiali sme sa. 

Takto skončila naša opekačka, ktorú zaklincoval náš 

ocko, keď povedal:  „Určite sa nemusíme báť  o nedostatok 

hasičov, veď jeden nám tu rastie priamo pod nosom.“ 

 

Katarína Ondrejová 9.C 

 

Vojnu nie! 

Vztýčili  sa zbrane 

zo dňa na deň. 

Svet stmavol, 

bolesť a obavy, 

žiaľ a krutosť zaplnili ho. 

 

Svet - to krásne miesto bolo, 

v ňom život prekvital aj radosť. 

Vojna všetko zničila, 

 strhla ho do smútku večného. 

 

Láska, smiech a pokoj 

zvädli ako kvety. 

Len bezmocnosť a krutosť 

mali moc a rozvoj. 



Prečo sa to stalo! 

Kde nastala chyba? 

Ľudstvo si mier nevážilo. 

Teraz deň – noc vzlyká. 

 

Tak nebuďme k sebe zlí, 

pusťme radosť k slnku, 

urobme svet krajší 

jak potôčik vlnku. 

 

Ivona Barbaričová 8.C 

 

Jeden neobyčajne obyčajný deň 

 

 „Sniežik sa nám chumelí,  zimička už prišla...“ 

Isto, prišla. Vločky akože poletujú kade - tade, len k nám 

nezaletia. To majú do Humenného tak ďaleko? Čo sme azda 

v rovníkovej Afrike?  

 Ráno sme nasadli do auta a moja sedemročná sestra 

hneď zatĺkla: „Á, mami, Martin  v noci prišiel a ja som ho 

prečo nevidela?“ „Lebo si spala,“ povedal som viac-menej 

pre seba a dodal, „ ale veď on neexistuje.“ „Pravdaže, 

existuje,“ vložila sa do toho mamka, „ ale to by si musela 

celú noc nespať, aby si ho videla.“ „A čo ak ešte aj teraz 

chodí po meste?“ Nedala si naša zvedavka povedať. To 

určite, k tomu v bielom rubáši a rovno na bielom koni. Ako 

na potvoru zazvonil mamke mobil, volal tato. Odkiaľ? Aká 

zhoda náhod, z Martina /išiel na súťaž so svojimi 

chlapcami/. „Ahojte, viete kto k nám v noci prišiel? Martin 

na bielom koni, 

máme tu nádhernú 
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desaťcentimetrovú pokrývku snehu! Ako domka?“ No je 

toto vôbec možné? Martin  snežil  v Martine, všetci sú pod 

snehom, len my trčíme v Humennom a k tomu sa vezieme do 

školy... 

 „Škola, škola, každý deň nás volá!“ Veruže celých 

desať mesiacov v roku volá doslova všetkých z nášho domu. 

Akurát starkú už necháva na pokoji si pospať, veď po 40-

tich rokoch učiteľovania si predsa zaslúži akú - takú 

starobu. Mamka, tá je každý deň emočne naladená  a vždy 

happy: „Veď do školy budem chodiť celý život, chichichi, 

tak načo to robiť ešte horším, ako to je, chachacha!“ Tej 

je hej, písomky a diktáty už dávno nepíše, len opravuje, tej 

sa veru smeje! Ocino, ten je dokonca o stupeň vyšší level. 

V jednej takej škole dokonca kraľuje. Zvonček mu nezvoní, 

beží mu leda - tak klíma a svieti obrazovka notebooku. 

Vedenie sa má! A moja sestrička? Tá naopak, pri počutí 

slova ŠKOLA celá svieti ako ledka od radosti, že konečne 

nebude NUDA ako doma, kamoši už na ňu čakajú, tanečná 

paráda, výtvarná super, plávanie bomba... tá by 

v povinnostiach aj spala, žaba jedna akčná! Len ja, ja školu 

občas vnímam akosi znudene. 

 Pravdou  je, že sa v nej vôbec nenudím. Práve naopak. 

Nedal by som to však najavo pred našimi za nič na svete, 

tobôž nie pred chalanmi a babami v triede. Veď hlbokú [ 

ajdiu ] všetci poznáte : „Jedno je myslieť si, iné  to 

povedať .” A tak hrám svoju hru, hru obyčajného ôsmaka v 

obyčajnej 8.C. Hru nohatého chalana, ktorý už dávno 

„predrástol“ svoju maminu a teraz sa doťahuje za otcom. 

Chalana, ktorý uteká pred svojou malou ségrou, ale zato 

dobieha základku a letí za svojimi snami. A zatiaľ tak robím 

každý deň, v ten obyčajný i v ten lepší, neobyčajne 

obyčajný. Ale ani za svet by som nepriznal, že nudný nie je 

ani jeden z nich… 

                                                                                                                                                 

Samo 

Samuel Onderišin 8.C 



Spomienky 

 Vojna... Slovo, ktoré vyjadruje smútok, plač, strach, 

stratu blízkych, to, čo by nechcel nikto zažiť. Keď sa 

vysloví toto slovo, spomeniem si na moju prababku. 

 Keď sme boli so sestrou ešte malé, mrnčali sme, lebo 

nám nechutil chlieb s maslom, vtedy nás počula prababka 

a povedala nám: „Dievčatá, dievčatá, vážte si, čo máte 

a buďte vďačné za každý kúsok chleba.“ 

 „Ale zasa...,“ mrnčali sme ďalej. 

 „Viete moje zlaté,“ začala rozprávať prababka, „za 

vojny sme sa tešili aj suchému kúsku chleba, lebo ho bol 

nedostatok. Pre moje dcéru, vašu babku, to bola najlepšia 

pochúťka. O mäsa sa nám ani nesnívalo. Každý deň sme 

vstávali so strachom, či ďalší deň prežijeme. Hlad sa 

podpísal na tom, že mi zomreli deti. Zostala len vaša 

babka.“ 

 Naše oči pozorovali prababku a naše hlávky tomu 

nerozumeli. A prababka pokračovala: „Vašej babke – 

Marienke – sme nakúpili šaty a topánky o tri čísla väčšie, 

lebo sme nevedeli, ako dlho ešte vojna potrvá.“  

„A ako v nich chodila?“ pýtala som 

sa. 

 „ Ako? Ako? Vypchávali sme 

ich papierom alebo slamou a šaty 

sme podšívali,“ odvetila 

a pokračovala, „nielen v nich 

chodila, ale keď sa blížil front, Marienka v nich aj spala.“  

 „V šatách a topánkach spala? To nemala sni pyžamo? 

spýtala sa sestra. 

 „Mala, ale museli sme byť vždy pripravení na útek. 

Najnutnejšie veci sme mali zbalené, ak by ...,“ nedopovedala. 

 „Babi, pred kým ujsť? Prečo do lesa?“ pýtali sme sa 

nechápavo. 

 „Pred nemeckými vojakmi.“ 
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 „Čo robili vojaci, prečo ste museli pred nimi utekať?“ 

pokračovali sme. 

 Ďalšie zvedavé a asi aj nepríjemné otázky, lebo 

prababka mala lesklé oči plné sĺz, ale pokračovala: „Mali 

pušky a strieľali do ľudí. Nepozerali či sú to deti, či ženy, 

či starí ľudia, a tak , keď sa blížili, v noci som zobrala  

periny do „plachcinky“, Marienku na ruky a utekali sme do 

lesa sa skryť. Domov sme sa vrátili, až keď prešiel front...“ 

 Ani sme si neuvedomili, ako sme pri prabakinom 

rozprávaní zjedli celý chlieb. Asi sme sa báli, že aj my 

budeme hladné. Ako deti sme veľmi nechápali, čo nám 

prababka rozprávala. Bolo to ako zo zlej rozprávky.  

 Čím som staršia, tým si viac uvedomujem, že to 

nebola zlá rozprávka. Vojna bola kruté obdobie a poznačila 

ľudí na celý život. Zanechala v nich smútok a strach, aby sa 

niečo také nezopakovala. Prababka už nie je medzi nami, ale 

v poslednej dobe sa mi stále častejšie vracajú jej slová: 

„Dievčatá, dievčatá, vážte si, čo máte a buďte vďačné za 

každý kúsok chleba i za to, že žijete v mieri.“ 

Katarína Ondrejová 9.C 

 

Lyžiarsky 

Tešil som sa na lyžiarsky 

od začiatku zimy. 

Kúpil som si lyžiarky, 

tiež aj nové čižmy. 
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Nové lyže aj palice 

na lyžiarsky mám, 

mám aj nové rukavice, 

na ruky si dám. 

 

Cestoval som vlakom, 

pozeral po horách. 

Viezol som sa vlekom, 

hore až na svah. 

V horách husto snežilo, 

pekne to tam ožilo. 

Branislav Murín 7.C 

 

Máme to v rodine 

 

 

 

 

 

Naša starká tá vždy vraví 

aký otec taký syn 

ten náš Samko celý Stanko 

čo dodať 

všetko robí podoba 

a doloží 

aká matka  taká Katka 

a ty Evka celá mamka 

tmavé očká dlhé vlasy 

nezaškodí nežnej krásy 

starká veru pravdu má 
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podoba je podoba 

žiadna veru náhoda... 

Samko Onderišin 8.C 

 

 

Hviezda padajúcich želaní 

Pozri, padá hviezda, 

rýchlo si niečo zaželaj. 

Aj tebe sa to čudné zdá, 

že ti splní tajné želania? 

Zavri oči, sústreď sa, 

povedz jej, čo v tvojom srdci skrýva sa. 

Nezhasína, letí ďalej, 

dáva ti silnú nádej, 

že tvoje sny sa stanú skutočné. 

Povedz to, zašepkaj, nie je to nemožné. 

Letí cez moria, rieky, jazerá, 

cez polia aj lúky, je to nádhera. 

 

Pomaly už odchádza, 

letí do hôr, do lesa, v diaľke stráca 

sa. 

Posledné sekundy jej života, 

pomaly sa rozplynuli, už je tma. 

Skončila sa chvíľa tvojho snívania. 

Splnia sa ti tajné želania? 

Miriam Bartková 9.A 
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Náš dom... 

V dome nikdy nie som sama, 

naporúdzi je mi mama. 

V kuchyni je kráľovnou, 

večerom je vždy so mnou. 

 

Aj tatík náš býva s nami, 

zabáva nás príhodami. 

Na gitare rád hráva, 

úsmev, radosť  rozdáva. 

 

Samko je môj veľký brat. 

Nie vždy je však tomu rád, 

keď obsadím jeho izbu, 

usadím sa na posteli 

a mu velím. 

 

Všetci spolu - silná štvorka! 

Učenie, hry, zábavu  

k tomu štipku lásky  

do hrnčeka dáme,  

zanesieme teplý čajík 

ockovi a mame. 

Eva Onderišinová 2.C 

 

 

Nevšedná 

Iskrenie, búšenie 

keď kráča do dverí 

z profilu nevšedná 
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na mňa sa zaškerí 

strácam sa v slovíčkach 

utápam v snívaní 

ako ju pozdraviť 

keď slová zlyhali 

 

Ona len 

Ráno kĺzavo vošla do triedy 

a s ňou úsmev ženy. 

Jemný, spánkom 

pozlátený. 

A v očiach ešte závan 

hmlistej rosy. 

A outfit? 

Presne, ako sa nosí. 

Ona, ona len. 

Samuel Onderišin 8.C 

Poklad Inkov 

 Ani neviem, ako som sa ocitla v jaskyni. Vlastne som 

to ani nevedela, len som tušila. Bola tam tma a zima. Na 

pleciach som mala batoh. Keď som ho otvorila, našla som v 

ňom mapu, kompas, baterku a fľašu s vodou. Zľakla som sa. 

Na plné pľúca som zakričala: „Haló, je tu niekto? Pomóc!“ 

Nikto. „Timea, pokoj, to zvládneš,“ dodávala som si odvahu.  

Zabralo. Trošku som sa upokojila. Sadla som si na zem. 

Otvorila som mapu a zapla baterku. Na mape boli čierne 

krížiky, len jeden červený. „Určite tu niekto niečo hľadal,“ 

pomyslela som si. 

No fajn. Toto nie je môj problém. Vrátila som sa k svojim 

myšlienkam. Ako sa odtiaľto dostanem? Zrazu som zbadala 

svetlo. Šplhala som sa za ním hore, no stena bola veľmi 

strmá. Troška ma potrápila, ale nakoniec som to zvládla. 

Dostala som sa do akéhosi labyrintu. Síce tam bolo svetlo, 

ale aj tak som mala strach. Podľa kompasu som sa snažila 
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ísť na sever. Dlho som blúdila v spleti chodieb. Neraz som 

narazila na slepú uličku. Všimla som si, že táto slepá ulička 

bola zo strán pokreslená rôznymi znakmi a obrázkami. Bola 

som uťahaná. Oprela som sa o stenu a znova nakukla do 

mapy. Na jej druhej strane som našla vysvetlivky toho 

divného „písma“. 

Z písmen som dostala slová a zo slov vetu. Bol to kľúč, ako 

nájsť červené x. Písalo tam: „Povedie ťa spev vetra.“  

Netušila som, čo to znamená. No snažila som sa započúvať. 

Hlas vetra bolo počuť veľmi zreteľne. Rozbehla som sa. 

„Áno,“ zakričala som. Labyrint bol za mnou a predo mnou 

boli tri chodby. Iná cesta nebola. Nevedela som, ktorou ísť. 

Vybrala som si strednú chodbu. Na 

jej konci bola brána a pred ňou 

stĺpik s kruhovým otvorom. Bránu 

som nedokázala otvoriť. Skúsila 

som do stĺpika vložiť kompas. Brána 

sa otvorila. Videla som obrovskú miestnosť plnú zlata, 

striebra, diamantov a rubínov. Stála som tam ako strom 

uprostred poľa. Chvíľu som nevedela, čo urobiť... 

„Timea,“ ozval sa ku mne nejaký hlas. V tej chvíli som sa 

prebudila a prvé čo som počula bola veta učiteľa dejepisu: 

...a záhadný poklad Inkov dodnes nikto nenašiel.“ 

Ale ja áno. 

Timea Kordilová 8.C 

 

Môj svet gombička 

Môj svet gombička 

ma núti chodiť bez trička 

a snívať zvláštne sny, 

z ktorých nie každý sa vyplní. 

 

Až príde láska, poviem jej: 
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„ Ty čarokrásna pieseň znej.“ 

Nech navždy čujem tóny tvoje, 

miznú z duše nepokoje. 

Môj svet gombička 

dnes ma už nehýčka. 

Núti ma žiť svoj sen, 

cítiť pod nohami pevnú zem. 

Samuel Čubák 9.C 

 

Moja rodina 

Rodina – môj prístav radosti, 

kde sa znova vraciam rád, 

kde zabúdam na starosti, 

kde nieto krívd a zrád. 

 

Rodina – sú krásne chvíle, 

v mysli sa vynárajú spomienky. 

Rodina – môjho žitia míle, 

z mojej mozaiky kamienky. 

 

Rodina – lásky pevnosť, 

hradby sú veľmi vysoko. 

Nečaká ma tam žiadna zlosť, 

neplatí oko za oko. 

 

Rodina – úkryt pred sveta 

zlobou, 

i šťastie tam prekvitá. 

Až budem unavený dobou, 

vrátim sa, láskavo ma privíta. 

Samuel Čubák 9.C 

 

                     Opradený povesťami...  

Nitra, Nitra, slávna Nitra, 

zašlá Nitra, 

dnešná Nitra... 
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Centrom lesku, centrom moci, 

za čias kráľa 

sídlom diania. 

Narodil sa z vôle Pána, 

túžba vládnuť  

bola mu daná. 

Odvážny už odmala, 

povolaný za kráľa... 

 

Ctižiadosť mal v krvi veru, 

keď Frank drvil krajinu, 

vojsko viedol zo severu 

oslobodiť otčinu. 

 

Titul kráľ mu patril právom, 

boje viedol za svoj ľud, 

poslal hlásať naspäť domov  

milých Frankov 

ten ich blud. 

 

 

Od Bulharov vybojoval územie 

až pokraj  riek... 

Zmocnil sa aj dávnych Čiech, 

Krakov, ba i Panónia 

jeho ríšu rozšírila. 

  

A Morava rástla, prekvitla,  

návrat kráľa 

naspäť z bojov  

vždy vítala. 

  

Opradený povesťami, 

opísaný  legendami, 

ocenený stáročiami, 

vládol kraju zákonmi. 
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Až do smrti triezvo vládol, 

no syn jeho to nezvládol... 

 

Prvý, druhý, tretí - 

sebci boli všetci. 

Na slávu  však Svätopluka 

v kalendári meno máme, 

aj dnes naňho spomíname... 

 

Samuel Onderišin 8.C 

 

Sen 

Na peľasť postele 

prisadol easy sen. 

Tam i sem 

kníše sa ťarbavo, 

šteklí ma na krku, 

láska ma po líci. 

Kniha na polici 

ukrýva poklady 

zo siene fantasy, 

tá je práve in. 

Bdiem a či spím? 

Samuel Onderišin 8.C 
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Ten, ktorý je pánom ... 

Ten, ktorý každú noc prichádza. 

Ten, čo nové príbehy nosí 

a realitu nimi nahrádza. 

Ten, kvôli ktorému sa v spánku desím. 

 

On príde a nad ránom odchádza. 

Moju myseľ neustále zamestnáva 

a niekedy mi odvahu dodáva. 

On ma každým dňom sprevádza. 

 

Ten, 

ktorý mi 

hlavu 

pomotá 

a všetky 

predstavy vo mne zanechá. 

Ten, ktorý je pánom noci 

a obrovskú moc má. 

Annamária Petrovčinová 9.C 

 

Utápam sa v spomienkach mojej „babi“... 

 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. 

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  

mĺkvo pripomína mnohých padlých hrdinov. Na pamiatku tam 

stoja ako nemé výkričníky našich dejín aj kovové ozruty, 

tanky. Vždy, keď tadiaľ prechádzam na plavecké preteky  
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do Poľska alebo do Bieloruska pri pohľade na ne  mi naskočí  

na tele husia koža, mám pred nimi ohromný rešpekt, ale 

nepáčia sa mi. Možno v lesoch naokolo sa stále nachádzajú 

míny a granáty, 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 babi 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 v dňoch prvej slobody panoval smútok a žiaľ 

v rodinách. 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 v Humennom 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 z okolia 

boli odvlečení na príkaz Hitlerových komandantov do 

koncentračných táborov, kde ich hádzali ako palivo do 

pecí, dospelých, ale aj deti. Zvery to boli, veru...  

Samko, 2. svetová vojna bola  bojom  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. S touto 

vierou chcem dožiť svoj život...“  

Rozprávanie  mojej babi 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 8.C 

Utopená slza 

Vánok drieme jej vo vlasoch 

a peha túla sa po nose. 

V jamke tej na brade 

sedí si slzička. 

Skĺzla sa po líci 

pomaly, maličká. 

Leskne sa, trbliece, 

utápa v mori života, 
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život v nej 

životom klokotá. 

Samuel Onderišin 8.C 

 

Veľký brat a malá sestra alebo   

prečo milujem víkendy! 

 

Ako na potvoru, opäť víkend. Týždeň nadupaný 

povinnosťami žiačika - neboráčika tesne pred polročným 

vysvečkom sa skončil a sú tu dva dni voľna. Každý normálny 

chalan by sa tešil, že konečne domka, pospím si, telka beží 

dňom i nocou, pripojím sa netom do celého sveta a fičím na 

hrách. Asi tak to funguje v dvoch tretinách domovov 

u kamošov, ktorých poznám. Nie však u nás.  

My totižto máme doma akčné dieťa, ktorá si hovorí 

Evička, Evinka, Evka, skúste tak povedať Eva... Nik taký 

v našom dome nebýva. Naše „šťastíčko“ nás prekvapilo pred 

siedmimi rokmi v júli, keď sa uprostred najkrajších 

sviatkov školáka, dvojmesačnej zaslúženej dovolenky, 

rozhodlo prísť na svet. Podľa mamky sa tak veľmi 

ponáhľala, že tu bola o mesiac skôr. To sme ešte netušili, 

že jej to zostane na celý život, byť všade nekonečne rýchlo 

a k tomu byť aj prvá. Vždy a všade. Srdcia našich si získala 

tak ako ja, už len tým, že sa narodila. Malinká, ale krásna , 

všetko je tak, ako má byť...  ako povedali sestričky, nie tie 

moje, ja totiž žiadne okrem nej nemám, ale tie nemocničné. 

Výstižné, už tam vraj neplakala, ale pískala, tak ju 

pomenovali Píšťalka, a keď sa ozvalo chodbou jej pískanie, 

hneď vedeli, komu ju treba priniesť. No predsa mojej 

mamine. To som ešte netušil, že Píšťalka u nás bude bývať. 

Do troch rokov sa usídlila v mojej tesnej blízkosti, za 

stenou vo vedľajšej izbe.  

Keby tam aj zostala, bol 

by som dodnes happy. Ale naše 

rodinné šťastie sa čoraz 
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častejšie presúva do tej mojej izby, uvelebí  sa u mňa a... 

Samko, môžem si zapnúť tvoju telku? Samko, môžeš mi 

zapnúť hru? Samko, môžem si zobrať niektoré auto? 

Samko, poď sa so mnou hrať! A Samko... Presne o tomto 

hovorím, keď sa blíži víkend. Píšťalka je u mňa nasťahovaná 

natrvalo. Všetci v dome hovoria o krásnom vzťahu, ktorý 

sme si vytvorili. Vraj súrodenecká láska, veru dostala nás 

všetkých. Píšťalka zapíska a my skáčeme podľa jej tónov. 

Ja som celkom zvyknutý skákať, veď už deviaty rok 

skáčem napr.  z plaveckého mostíka počas tréningov 

a súťaží, skáčem aj na basketbale pod košom, občas skočím 

aj učke do reči a potom na chvíľu prestanem vyskakovať, 

nech sa situácia upokojí. Ale to je vždy z vlastnej vôle!? 

A ako skáčem doma, nechcite si predstaviť. Skáčem ako 

povedia nielen naši, ale najmä podľa svojvôle našej 

Píšťaločky.  

A preto „milujem“ víkendy, počas nich musím skákať 

nepretržite dva dni. Pri technických vymoženostiach 21. 

storočia sa veru veľmi nenasedím, izbosed určite nie som. 

Veď moja ségra je ako na baterky. Ráno venčíme Benyho, 

naše tiež akčné psíča, potom lietam s vychyteným 

vynálezom vysávačom  po oboch poschodiam. Ocko tvrdí, že  

aspoň takto pomáham mamke, ktorá sa zvŕta pol dňa 

v kuchyni, aby nás nakŕmila. V čase obeda  neoceniteľná 

polhodka ticha, kým Evinka vylíže tanier s lievancami a deň 

pokračuje ďalej. Poznáte slovo siesta? Zbytočné, tú mám , 

keď Evinka spí a popoludní určite nespí. Ako to viem? Je 

opäť so mnou, ak nie sme vonku, ja v úlohe chránenca 

a babysittera, tak na koberci hráme šach, mikádo, človeče 

nehnevaj sa, karty... Aby sa naša Píšťalka nenudila. A tak 

obaja nevieme, čo je nuda.  

Večery, pokojné tiché večery. Pominuli, teraz leží 

v mojej posteli a pozeráme Minimax. Podľa rozprávkovej 

bytosti vedľa mňa, len chvíľočku. Akú dlhú, to už netuší ani 

ona sama. Podľa môjho odhadu, kým jej sen nesadne na oči, 

potom ju ocino prenesie do izby, ktorá je v blízkosti tej 



mojej, viete, tesne vedľa. A ja, ja od radosti hneď 

zaspávam. Milujem soboty, milujem nedele, no najviac zo 

všetkého milujem víkendy, kedy si môžem v noci pokojne 

pospať. Ale aby bolo jasné všetkým, práve vďaka víkendom 

najviac ľúbim Píšťalku, keby nie jej, môj život by bol občas 

nudný, ale s Píšťalkou po boku sa nenudím už  dlhých sedem 

rokov.   

Samuel Onderišin 8.C 

 

Záchranná akcia 

 Auto sa posúva pomaly po kľukatej ceste. V aute sa 

vezú dve nezbedné, zvedavé a neposedné sestričky – Zoja 

a Lea. Cestujú s ockom k jazeru na rybačku. Sľúbili mu, že 

dnes budú počúvať, ale už teraz sa im jazyk nezastaví 

a otec rozmýšľa, či to bol dobrý nápad vziať ich so sebou. 

 Konečne jazero. Auto zastalo, dvere sa rozleteli 

a z auta vyleteli Zoja a Lea, akoby sedeli na ihlách. 

Nedobehli však ďaleko. 

 „Hej, včielky, poďte mi pomôcť povykladať  veci 

z auta,“ zavolal na nich otec. 

 Nastala trma-vrma. Vykladali sa – stolička pre ocka, 

udica, deka, olovrant... Konečne všetci sedeli. Otec na 

rybárskej stoličke pri jazere a dievčatá na deke. 

 „Azda to nebude také zlé,“ pomyslel si otec.  

 No len čo si to pomyslel, začul z lúky pokriky. Jeho 

slečny behali po lúke a hrali sa na indiánov. 

 „Ticho!“ skríkol otec.  

 Teraz však nevedel, či ryby 

vyplašil on alebo jeho dievčatá.  Na 

chvíľu nastalo ticho. Otec sa usadil na 

stoličku a čakal. Vtom sa okolím 

rozliehal dvojhlasný spev. To sa už hrali na víly Amálky a vili 

si vence. 
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 „Ticho a poďte sem! Dnes asi ryba na večeru 

nebude!“ šomral si otec popod nos. 

 Zoja a Lea ticho čupeli pri vode. „Čľup, čľup,...“ 

 „Čo to bolo?“ otočil otec hlavou a čo to nevidí? Jeho 

víly hádžu svoje vence do vody. Znova ich chcel okríknuť, 

ale ryba zabrala. 

 „Ryba!“ zvolal ocko a ťahal rybu k brehu. „Och, nie, 

zabudol som podberák! Dievčatá, postrážte mi rybku!“ 

 Kým otec utekal k autu, dve strážkyne hľadeli na 

rybu. 

 „Pozri, Zoja, rybka nám chce niečo povedať,“ 

s úžasom ukazovala na rybu Lea. 

 „Možno je to čarovná rybka z mamkinej rozprávky 

a splní nám nejaké želanie, keď ju pustíme,“ povedala Zoja. 

 „Áno, naozaj rozpráva. Pozri, práve povedala pomoc,“ 

dodala Lea.  

 Pozreli sa na seba a začala sa záchranná akcia. Štyri 

malé rúčky vyslobodili rybu. Hodili do vody a čakali, či im 

splní nejaké želanie, no ona len mávla chvostom a bola preč. 

 „To asi nebola čarovná,“ sklamane povedala Lea. 

 „Zoja, Lea, čo ste to urobili!“ ozval sa za ich chrbtom 

nahnevaný ocko. Pozreli na seba. Čo teraz.  

 „Utekaj!“ zvolala Zoja.  

 Ako na povel sa dievčatá rozbehli, každá na inú 

stranu. Otec nevedel, ktorú ma skôr chytiť. Tak si sadol na 

stoličku a pozeral sa za rybou. Sadol si, akoby čakal, kto sa 

k nemu vráti skôr, rybka alebo dievčatá. 

 „Ocko, prepáč,“ povedala tichým hlasom Zoja. 

 „Ocko, tá ryba nás prosila, aby sme ju pustili,“ 

pridala sa Lea, „ a ty ,ocko, si nás učil, že keď nás niekto 

poprosí o pomoc, tak mu máme pomôcť.“ 

 Ocko sa otočil a pozrel do ich detských očiek. Ako 

by sa na nich mohol hnevať. Usmial sa a roztvoril náruč pre 

dve záchrankyne. 



 Doma potom porozprávali príbeh mame a tá sa 

neprestávala smiať. Aj keď sa ocko smial tiež, všetci 

vedeli, že to bola ich posledná spoločná rybačka, ak chcú 

mať na večeru ešte niekedy rybu. 

 

Katarína Ondrejová 9.C 

 

Ako sa plnia sny... 

 

O čom snívam ako dieťa? 

S kým je veľká zábava? 

Vy, rodičia, netraste sa, 

to je moja predstava! 

 

Na záhrade veľká búda 

a v nej šteká ten môj sen. 

 

Milovaný vrtichvostík,  

Beny, Bendžo, Benko len... 

 

Ráno - večer  postarám sa, 

len chcem šancu maličkú. 

Od radosti roztápam sa, 

psej lásky chcem trošičku. 

 

Hav, hav, šteká moje psíča,  

naplnená predstava. 

Tak v  rodine našej malej  

Beny navždy zostáva. 

Eva Onderišinová 2.C 

 

Čerešničky, čerešne... 

V sade máme krásny strom, 

košatý, s veľkou korunou.  
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Kŕdeľ vrabcov býva v ňom, 

čvirik - čvirik, nocou - dňom. 

 

Od rána si prespevujú 

vrabčiu hymnu veselo. 

Čerešničky dozrievajú, 

už sa farbia nabielo. 

Napoludnie ružové sú, 

mňamky, hamky, bude raj. 

Vrabčiaci sa vytešujú, 

veď je predsa mesiac máj. 

Do večera sčervenali, 

naše vrabce hody mali. 

Mňam! 

Aj ja si zopár  

čerešienok dám, 

 ham. 

Eva Onderišinová 2.C 

Ošetrovateľka 

 Mária odmala vykonávala ťažkú prácu, pochádzala 

totiž z chudobnej rodiny. Mala sedem mladších súrodencov, 

o ktorých sa starala. Ak nebola v škole, pracovala na poli. 

Na ťažký život si zvykla.  

Keď mala šestnásť rokov, prihlásila sa do 

Československej armády, ale aby ju prijali, pridala si dva 

roky a stala sa „zberačkou a ošetrovateľkou“ ranených 

vojakov. Pochodila pešo veľa kopcov a dolín, na nohách 

namiesto ponožiek mala neraz natiahnuté rukavice a na nich 

okrútené onuce presiaknuté krvou od odrenín a omrzlín, 

nakoľko jej dali velikánske mužské čižmy. Nesťažovala sa. 

Svoje poslanie vykonávala vo dne, v noci, počas horúčav 

i studených dažďov, v blate či v závejoch snehu plazila sa 

za ranenými. 

Tak ako iné zberačky a ošetrovateľky nosila pri sebe 

puzdro od pištole. Ale v puzdre nebola zbraň, len drevená 

lyžička a malý nožík, sem-tam nejaký cukor alebo kúsok 
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suchára. To bola jej osobná zbraň. Puzdro od pištole nosila 

len preto, aby vyzerala ako vojačka. 

Mária najčastejšie spomína na príhodu, keď 

v Karpatsko-duklianskom priesmyku doznieval boj a ona 

dorazila k rieke Ondava. Na brehu ležalo niekoľko vojakov. 

Pomyslela si, že všetci sú mŕtvi, ale keď sa nad nich 

naklonila, zacítila ešte u niektorých život. Uvedomila si, že 

ich musí loďkou dostať na druhý breh do poľnej nemocnice 

. Postupne previezla tých, ktorí boli len ranení. Pre ňu, slabé 

dievča, to bola jedna z najťažších životných skúšok, ale 

zvládla ju. 

V poľnej nemocnici raneným vojakom pomohli, ale 

Mária nenašla odvahu poprosiť o pomoc aj pre seba. Až 

oveľa neskôr vyhľadala lekárku a požiadala ju, aby sa jej 

pozrela na ruky, ktoré ju nesmierne boleli. Unavená lekárka 

si myslela, že ide o škrabance a ľahké odreniny, keď však 

Mária ukázala svoje ruky , lekárka ako aj ďalší prítomný 

lekár s hrôzou pozerali na zdrapy kože, ktoré jej z nich 

viseli. „Ako sa vám to stalo?“ lekár sa opýtal ubolenej 

Márie. „ Veslá boli mokré a ťažké, ranení  vojaci nemohli 

veslovať, musela som sama.“ Po ošetrení jej krvavých rúk sa 

ešte dlho v tábore rozprávali 

chýry o jej statočnosti 

a obetavosti.  

Mária i naďalej  nielenže 

zbierala ranených, ale aj 

prala krvou a potom presiaknuté 

obväzy. Prešla ohňom bojov o Duklu, prešla krvavú cestu 

víťazstva až do Prahy. Po vojne táto Mária takmer celý 

život vykonávala prácu ošetrovateľky v nemocnici a verte, 

chorí ju milovali, lebo ona milovala svoju prácu, milovala ju 

verne a vytrvalo až do svojho konca. Mária totiž robila to, 

čo mala  z celého srdca rada, pomáhala druhým. 

 

Gabriel Karpeľ 6.A 
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Hviezdičke 

 

Hviezdička z nebíčka 

aká si maličká. 

Kde býva tvoj ocko 

a tvoja mamička? 

A tvoje sestričky, 

tie kde postieľky majú, 

kde svoje nočné sny 

pokojne snívajú? 

Eva Onderišinová 2.C 

 

Bolesť matky 

 

Dozneli výstrely, výkriky a hnev, 

zostali náreky, 

navôkol rev. 

Tu  matka pri nehybnom synovi kvíli, 

narieka, prosí, modlí sa. 

Syna jej ubili.  

Aj v nemožné dúfa... 

Žiaľ, srdce už nebúcha, 

a tak matka zúfa. 

 

„Bože,  

nech syn môj, poslednýkrát oči otvorí, 

nech poviem mu o láske, 

nech vie, že som naňho hrdá... 

Tak mladý vyletel z hniezda 

a teraz nedýcha,  

Zdá sa mi to, nezdá?“ 

 

Ranená je pýcha matky na syna, 

Bože dobrý, čia je to vina? 
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„Napriek tej bolesti, čo hruď mi zviera, 

som smutno - šťastná  za syna, 

za môjho bojovníka,  

čo bil sa za vlasť... 

Kde však  nájdem vinníka?“ 

 

To ty vojna, vzala si im syna,  

nejeden  k matke sa nevrátil, 

život im prevrátil,  

v základoch vyvrátil 

a pochoval ich 

za živa do hrobu. 

 

Ty vojna,  

priniesla si ženám sveta porobu, 

a nám deťom spomienky dedkov nechala si, 

zostaň mŕtva na večné časy. 

Lívia Šichulová 7.A 

Ešte nikdy im tak dobre nebolo... 

 Bol deň ako všetky ostatné, letný a slnečný. Vtáčiky 

aj napriek svetovému utrpeniu nič netušiac  si pospevovali 

a ľudia chodili hore-dolu dedinou ako vždy pred žatvou, len 

„tohtoročná“ sa akosi nekonala už „piaty rok“. Dom na konci 

dediny však pohltil smútok. Na prahu totiž stál vysoký 

mohutný chlap s akousi obsielkou. Keď klopal, vari  pol 

dediny sa zbiehalo za plotom  a aj susedia zvedavo 

pozorovali, čo sa bude diať. V dome žila totiž  len biedna 

vdova so synom. Muža jej už vzala potvorská vojna.  

 Ženička otvorila dvere a neznámy obor sa pozdravil: 

„Dobrý deň, pani Franková,“ takmer zavelil hrubým hlasom, 

„mám povolávací pre vášho syna,  Janka.“ A krásny letný 

deň  v momente zo seba vydal mrazivý chlad, ktorý  schladil 

srdce matky. Vdova hneď vedela, o čo ide, že jej Janka 

odvedú. Plač a kvílenie ju úplne ochromili. Neznámy posol 

odovzdal listiny i akýsi úbor, nepekný, tmavý, vojenský...  



„O dva dni je odchod, na  fronte ho potrebujeme!“ Po 

vojensky stiahol nohy  k sebe a odkráčal. Zdalo sa, že 

pokojne, ale na jeho pocity sa ho radšej nikto nepýtal. A on 

o nich nadarmo tiež nerozprával.  

 Matka dva dni plakala dňom i nocou, ale piekla 

a chystala, a balila. Čo? Nuž, čo zvýšilo. Z čoho ostalo. Po 

tom, čo jej manžel skonal na východnom fronte, nechcela 

teraz prísť aj o syna. Nedokázala si predstaviť život bez 

neho, v takej biede a bez osoby, ktorá ju ľúbila, a ktorú ona 

ľúbila najviac na svete, syna. 

 V deň odchodu sa Janko lúčil s blízkymi i známymi 

z dediny. Užialená matka ho odprevadila až k hranici 

dediny, kde už čakalo nákladné auto a zvážalo tých 

najlepších mládencov z ich dediny i okolia. Synka si silno 

objala a so slovami: „Vráť sa domov, Janko, nezabudni na 

mňa, vráť sa, syn môj!“ mu na krk dala svoj prívesok  

v tvare srdiečka pre šťastie. Z korby sa ozvalo: „Ján 

Franko!“ Chlap s hrubým hlasom zavelil a Janko sa 

poslednýkrát objal so svojou milovanou mamou i rozbehol sa 

k autu. Preč od pokoja, od lásky, od slobody. Preč od ženy, 

ktorá mu život dala, teraz už naňho čakala iná žena – vojna. 

Ktovie, čo tá urobí s jeho životom?  

 Keď auto odišlo, matka pomalým a ťažkým krokom 

kráčala domov, teraz už len do samoty a neistoty. Celou 

cestou sa modlila, rozprávala sa sama so sebou i s Bohom. 

A tu sa začala jej cesta k nemu, každý deň sa k nemu 

modlila, prosila ho o pomoc pre synka. Celé tri mesiace 

trvali jej rozhovory, celé tri mesiace prosieb a nádejí. 

A zrazu  prišla zvesť o konci vojny. Matka žiarila šťastím 

a vyčkávala auto so synom. Opäť  denno-denne, až do oného 

dňa.   

 Jedno popoludnie zazrela konečne aj ona vytúžené 

auto a oči jej žiarili šťastím, hoci bolo obrovské, kovové 

a špinavé, nič ju neodradilo, aby k nemu ľahučko nebežala. 

Z auta však namiesto Janka zoskočil henten obrovský 

mohutný chlap a v ruke držal obsielku. Tentoraz tiež 



vedela, o čo ide. Žienke sa stratil úsmev z tváre  a nádej 

zhasínala s blížiacim sa poslom, poslom smrti.  

Vojak, ten, čo prežil, povedal: „Je mi ľúto, mal som 

Janka rád. Zasiahla ho guľka, matka, zomrel ako hrdina. 

Pred smrťou mi hovoril o tom, ako vás ľúbi, vraj počká na 

vás v nebi, pri otcovi.“ Žena plakala o to viac, o čo 

úprimnejšie boli jeho slová. A mohutný vojak ju zrazu nežne 

objal: „Ó, aby som nezabudol, mám vám odovzdať toto.“ 

Podal jej prívesok v tvare srdiečka, ktorý zverila Jankovi 

pred odchodom. „ Stále na vás myslel, každý večer sa za 

vás modlil.“ A tak matka, vdova so zlomeným srdcom silno 

objala toho, čo prežil ... 

              S dierou a obrovskou prázdnotou  v srdci sa 

pobrala priamo do kostola. Ďakovala Bohu. Za čo? Ani sama 

nevedela, hádam za tie dni plné slnka a šťastia, ktoré jej 

boli dopriate prežiť so synom i s mužom. Ubolená  zaspala, 

vlastne skonala. Ráno ju ženičky našli mŕtvu pred oltárom, 

ale s úsmevom na tvári a pokojným výrazom. Na srdci mala 

prívesok v tvare srdiečka a v ruke lístok a na ňom stálo: „ 

Idem do lepšieho sveta, idem k rodine, zbohom.“ A tak 

zhotovili matke obstojnú truhlu a dôstojne ju uložili vedľa 

ostaných  obetí vojny. Ale ona, ona si odvtedy užíva chvíle 

so svojou rodinou v nebi, s mužom i synom Jankom a verte, 

ešte nikdy im tak dobre nebolo. 

Ľubomíra Galandová 7.A 

 

Môj príbeh o slobode, ktorú som získala 

za cenu života 

 Všade ticho, počuť len perá, ktorými sme my, žiaci , 

písali. Vonku som  síce zhliadla dym, ale pomyslela som si, 

že to ešte nič neznamená. Po niekoľkých minútach, ktoré sa 

zdali nekonečne dlhé, sa zrazu spustil hrmot. Črepiny 

z rozbitého obloka sa rozleteli po celej triede. Okenné 

tabule s treskom padali na zem. Všetky deti sme kričali  

a triasli sa hrôzou. Spolu s učiteľkou sme sa ihneď pobrali 



do pivnice. Posadali sme si po zemi a postupne stíchli. Boli 

sme ticho, tichučko ako myšičky, aby nás nik nenašiel. 

Učiteľka sa opatrne postavila a krok za krokom sa blížila 

k dverám.  Z ničoho nič sa za dverami ozvali ťažké kroky, 

učiteľka stŕpla a ostala nehybne stáť. Nik nevedel, o čom 

ľudia za dverami rozprávajú, aj keď som sa snažila 

zachytiť čokoľvek z konverzácie za dverami, ťažké dubové 

dvere nepustili dovnútra ani jedno jediné slovíčko. Nik z 

nás netušil, čo nás čaká za dverami.  

 Zrazu sa dvere rozleteli akoby boli z páperia 

a dovnútra sa vovalili vojaci, nič som im nerozumela, bolo 

jasné, že nepatria k nám, nie sú to „naši“. Ich jazyk bol plný 

agresie a hnevu. Jeden z nich podišiel ku mne, chytil ma za 

golier a ja som v tej chvíli pocítila ohromujúci strach, 

nedokázala som sa ani pohnúť. Nevedela som, čo robiť. 

Násilím ma dotiahol až k dverám a odtiaľ  von z pivnice, na 

dvor. Keď som sa odvážila pozrieť okolo seba, stáli sme na 

nádvorí školy a nebola som jediná, boli nás tam desiatky. 

Všade prach a ruiny. Všetko, čo som poznala,  sa za okamih 

premenilo na niečo mŕtve. Pohromu skazy budov zavŕšili aj 

ozajstné mŕtvoly, boli všade, kam som sa odvážila mrknúť. 

Videla som, že niektorých aj napriek znetvorených 

obličajom poznám, iných som nikdy nevidela.  

 Po chvíli nás, ktorí sme tam stáli ako biedne ovce, 

naložili do dodávok. Opäť zabuchli kovové dvere a už sme 

hrmotali cestou nevedno kam. A ja som rozmýšľala nad 

mojimi dvomi bratmi, mamou a otcom. „Bože, čo je s nimi?“ 

Z očí sa mi rinuli dva potoky sĺz. „Sú v poriadku, žijú ešte?“ 

Veľmi som sa bála:  „Čo, ak ich už nikdy neuvidím?“... 

 Autá postupne jedno za druhým zastali, dvere sa 

otvorili a vyviedli nás von, všetkých do jedného. Ocitli sme 

sa na kamennom dvore pred  budovou, ktorá sa mi vôbec 

nepáčila. Aj medzi ľuďmi ustála akákoľvek  vrava. Agresori 

zrazu ťahali ľudí po celom nádvorí, bok po boku stáli ženy 

i deti, starci i mladí, ktokoľvek a každý. V tom momente 

som zazrela na okamih mamku a mladšieho brata. Zrazu 



jeden z vojakov pristúpil k prvému obyčajnému človeku 

v rade, priložil zbraň  k hlave a vystrelil. „Paf!“ a bolo po 

nepotrebnom človeku. Tak prechádzal od jedného 

zbytočného k druhému a blížil sa k mojim najbližším.  

Prestalo mi biť srdce. Mamka ma zazrela a videla som, ako 

sa jej z očí lejú slzy, a videla som aj to, ako sa na mňa 

poslednýkrát usmiala a videla som aj to, ako padla na zem, 

keď zaznelo „paf“ pre ňu. Keď urobili to isté aj môjmu 

nevinnému bratovi, už som bola napoly mŕtva. Po bledých 

lícach mi tiekli slzy. Na zemi som videla nehybné telo mojej 

mamky a krížom cez ňu ležal môj malý brat. A ja som chcela 

byť na ich mieste. Za vojakom, cudzincom, neznámym som 

sa skôr vliekla , ako kráčala, keď ma vyzval, takmer  som sa 

plazila, síce z kostí, ale bez duše. Úchytkom som zazrela 

ľudí navôkol, niektorí kľačali, iní sedeli na kufroch 

a čakali... Čakali na život, no na nich už číhala smrť. Nohy 

som si necítila, krok po kroku som stúpala za vojakom, za 

jedným, za druhým, koľko ich bolo? Netuším. Keď som 

spadla, tvrdo ma pomkli ďalej, až na nekonečnom konci 

zrazu zastali. Videla som len múr a zábradlie, a nebo, 

a nekonečno. Jeden z nich  ma posotil na okraj betónového 

múru a podo mnou sa v hĺbke rozprestierala zem, svitlo mi. 

Pochopila som, že o chvíľu sa s nimi stretnem. Keď som 

letela ponad betónový oblúk a klesala o niekoľko  poschodí 

nižšie k zemi, triasla som sa síce na celom tele, ale moja 

duša už slobodná putovala za mojou mamou a mojím malým 

bračekom. A ja som konečne našla vytúžený pokoj 

a slobodu, tú slobodu, ktorá nebola dopriata státisícom 

a ten pokoj, ktorý vzali deťom, matkám, otcom , rodinám 

i osamelým, ale zato slobodným ľuďom milujúcim mier 

a lásku...  

Verím, že môj príbeh o slobode, ktorú som získala 

za cenu života vás nezarmúti, ale naopak, skôr pohladí 

vaše duše a dodá im potrebnú rozvahu v tomto našom 

snáď už mierovom 21. storočí... 

Mária Cmárová 6.A 



Nechcem vojnu! 

 

Nechcem  nikdy zblízka znať, 

čo vraveli stará mať, 

že vo vojne vždy tak býva, 

nepozná brat brata, otca,  

otec syna. 

 

 

 

 

 

 

Vraveli : 

Darmo, že sme všetci bratia, 

vo vojne sa všetci mlátia. 

Vždy je to len  hrôza, bieda, 

opísať sa ani nedá. 

Polia krvou preliali, 

my ženy sme plakali. 

Najmä deti v biede žili, 

mužov nám v lágroch umučili. 

 

Milé dieťa,  

nechci nikdy zblízka znať, 

hrôzy vojny prežívať. 

Žite dnes pekne, 

 v láske, v mieri, 

nech teplé jedlo na tanieri 

je znakom pokoja  

a rodiny, 

 nech nevrátia sa späť dni, 

 hodiny vojnové... 

už len v mojich spomienkach. 

Miriama Žáková 7.A 
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Príbeh ženy... 

Na ústraní stojí dom 

a v ňom  žena kvíli: 

„Ach, čo ste to, čo ste porobili?“ 

Je to veru ťažká strata, 

prežiť syna, 

muža, 

brata. 

„Synovi som život dala, 

ty, ohyzdná, si ho vzala...“ 

VOJNA 

 

„Muža som ja rada mala, 

nežne,  s láskou milovala, 

aj toho som pochovala.“ 

SMRŤ 

 

„O bratovi, o statočnom vojakovi 

už len chýry prišli...“ 

Oči plačú, 

zľahol kdesi na strništi. 

„Doma ani hrobu nemá, 

na rov mu ja veniec nedám.“ 

PRÁZDNOTA 

„Len žialiť mi ostalo, 

keď peklo vojny začalo.“ 

 

Raz nebeskí anjeli 

dole na zem zleteli. 

I vzali žienku do neba, 

veď žiaľu toľko netreba. 

Tam kvetom hlávky polieva, 

na syna sa usmieva. 

Muža si hladí po tvári, 

že verne spolu ostali. 

O bratovi pekne vraví, 



už je pri nej v plnom zdraví. 

Čo vojna vzala, 

nevráti sa, nenapraví... 

SAMOTA 

 

Len ľudská láska 

nám nádej dáva, 

že zvíťazí srdce, cit 

a zdravá hlava. 

SLOBODA 

 

Samuel Onderišin 8.C 

 

Vojna, vojna krutá... 

Zúrila si, 

bolesť, smútok doniesla si. 

Vtrhla si  k nám rýchlo, nečakane, 

Pozvali ŤA? 

Nepozvane. 

 

Ty, kráľovná zmaru, 

neprišla si sama. 

Smrť a hrôza - 

každá z nich 

tvoja dvorná dáma. 

Tie ťa sprevádzali, 

radosť  detí, 

šťastie mám 

a slobodu otcom  vzali. 

Čo človek prácou roky tvoril, 

tvoj rytier skazy 

vo chvíľke zboril. 

Veru, rozsievala si všade žiaľ... 

 

Ja však chcem žiť v mieri, 

chcem lásku, život znať. 



Tu niet miesta pre teba, 

pre smrť ani plač! 

 

Vojna, krutá vojna, 

už nikdy nepríď  medzi nás, 

rany čas zahojil, 

lásku vrátil domovom, 

nevráť sa nikdy, opäť, zas... 

Miesta pre teba niet. 

Zbohom. 

 

Stela Turiková 6.A 

 

Smrť číha v zákopoch 

Traja chlapi zúbožení 

opustili svoje ženy. 

Opustili rodinu 

a dali sa na vojnu. 

 

Do zákopov ich nahnali, 

ťažkú pušku do rúk dali. 

Už počujú nepriateľa, 

cudzie delá na nich mieria. 

 

Prvý nechcel tento boj, 

povedal by vojne – stoj! 

Guľka z hlavne vojaka... 

zem už krvou nasiaka. 

 

Druhý kričí – mínomety, 

tasí pušku, vracia strely. 

Mínomet ho zasiahol, 

počuť krik, rev a ťažký boj. 

 

Tretí vidí paniku, 

tisne päsťou k zátylku. 



Guľka život ukončila, 

mína telo dorazila. 

 

Vojna nesie samé hrôzy, 

nech každý preto Boha prosí 

o spasenie tohto sveta... 

 

Viktor Židzik 7.A 
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