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Sníčky 9 
 

 

„Žiadne slzy v spisovateľovi, žiadne slzy  v čitateľovi. 

Žiadne prekvapenie v spisovateľovi, žiadne prekvapenie 

v čitateľovi.“ (Robert Frost) 

 

Milí žiaci,  

sme veľmi radi, že tento výrok o vás neplatí... Práve naopak. 

Vždy nás svojimi prácami dokážete nadchnúť, prekvapiť, 

posúvať fantáziu nevedno kam... A je to krásne... Robte to 

i naďalej. Aj táto zbierka je skutočným dôkazom vášho 

nespútaného talentu... 

...a ako raz povedal neznámy autor: „Ak viete o knihe, ktorú 

by ste si radi prečítali, ale zatiaľ ju nikto nenapísal, 

musíme si ju napísať sami.“ 

 

 



A ja som len malé pierko 
 

 

Zmysel a či účel... 

Všetko, čo bolo hľadané, 

mnou povedané. 

A ja som len malé pierko, 

Nechávam sa  unášať v prúde vetra. 

 

Deň po dni hľadám, 

hľadám s malou nádejou. 

Zdá sa a či nezdá, 

všetko ma sklamalo, 

všetci odišli, 

nádej jediná zostáva. 

 

Až jedného dňa vietor prestane fúkať... 

A ja som len malé pierko. 

 

Padám. 

Padám a padám,  

a padám stále viac. 

Hľadám koniec pohľadu,  

hľadám chcené nemožné. 

Hľadám legendu, 

ktorá silným dychom 

ma sfúkne späť na breh. 

 

A odíde... 

A ja som len malé pierko. 

 

Stela Konradová 6.D 

 

Ach, tá mládež ! 

„Ach, tá mládež!“ Práve tieto slová odzneli na adresu dvoch 

chalanov, ktorí sedeli v buse neďaleko mňa. Aj napriek dlhým strapatým 

vlasom a ošúchaným rifliam obaja pôsobili hrdým dojmom násť-ročného 

pubertiaka. Dívali sa cez okná smerom do ulíc a tvárili sa, akoby nikoho 

a nič nevnímali. Čo by aj? Nech sa len každý stará sám o seba. Veď ani 

cestovný lístok si nekúpili. Načo? A vôbec, čo je ich po tom, že ľudia, 

poväčšine starší od nich, stoja, ba v zákrutách priam padajú z uličky medzi 

sedadlá.  

Neďaleko stojí starký, taký ako môj dedko. V tvári zošúverený 

časom a oslabený vekom, možno chorobami. Nič však nevraví, nikto nič 

nevraví. Stojí a mĺkvo sa pozerá na 

chlapcov. Po ďalšej ťažkej zákrute sa 

poznámky na ich adresu len tak sypú. 

Okolostojaci si ich podávajú z každej 

strany, aj z tej, na ktorú práve padli, 

aby opäť ťarbavo vstali. 

A to vari rozhodlo. Neochotne 

sa obaja zdvihli zo svojich miest a ešte neochotnejšie povedali smerom 

k starkému: „ Sadnite si!“ No starček miesto neprijal. Nemohol, možno 



nechcel. Len zhlboka vzdychol a tichým hlasom odvetil: „ Len seďte, 

chlapci, veď ešte sa na starosť dosť nastojíte!“ Chalani sa po týchto 

starčekových slovách začervenali od ucha k uchu, pravdepodobne sa 

v nich pohlo svedomie. To ich však neospravedlňuje, a teda „Ach, tá 

mládež!“ im patrilo určite zaslúžene. 

 

Mária Cmárová 7.A 
 

 

ZIMA 

Strechy spia 

omámené vôňou komínov. 

Mačka ako čierne znamienko 

krášli svojou melódiou 

susedovo okienko. 

Obloha 

spúšťa svoje pavučinky zo stropu, 

vánok snehový, 

cukrové vankúše tisnú sa k sebe, 

domčekom dajú nádych dymový. 

Alex Taňkoš 5.C 

Anketa 
V lese majú opäť stretko, 

prišiel kde – kto, 

veľkí, malí, 

tí, čo v lese domček mali. 

 

Múdra sova nelenila, 

hneď anketu vyhlásila. 

Anketu o dobrej mame, 

o zábavu postarané. 

 

Medveď  brmle: 

„Moja mama starostlivá 

v brlohu nás nakŕmila.“  

 

Líščatá tie chvostom vrtia: 

„Naša mama šikovná je, 

z kurína vždy jedlo máme, 

o nič sa my nestaráme.“ 

 

Len zajačik hudie svoje: 

„Moja mama, dobrá milá, 

 vždy nás srdcom nakŕmila. 

Nemali sme sena , trávy, 

nuž rozprávky čítala mi.“ 

 

Tak si teda vyberte, kto by vyhral v ankete? 

 



Eva Onderišinová 3.C 
 

Sova a veverička 

V neďalekom lesíčku, 

vidno malú sovičku. 

Sedí si na konári, 

dáva pozor v chotári. 

 

Na vedľajšom konári, 

neďaleko pri kríčku, 

pozoruje veveričku. 

 

Veveričku maličkú, 

udrel konár po líčku. 

Očká sa jej rozplakali 

aj lístočky pokvapkali. 

 

Prišiel vetrík, pohladil ju 

po líčkach, 

už niet ani stopy 

po boľavých slzičkách. 

 

A sova len zahúkala, 

do lesa sa odpratala. 

Aj vrabčeky pozerali, 

 veselo sa posmievali  

čim, čim, čimčará, 

je to veľká zábava. 

Alex Kulan 5.A 

 

 

Brieždenie 
 

Za rána  v údolí 

dvíha sa brieždenie. 

Z popola 

nocí – dní 

zas vstáva zasnene. 

 



Do okien nakúka, 

vystraší pavúka, 

ten v kúte na stene 

ticho tkal prstene. 

 

Tlačí sa do dverí, 

na mňa sa zaškerí. 

 

Vytasí meč, 

pretne môj nite sen... 

Ó, áno, brieždenie,  

nastal čas 

vítať deň. 

 

Samuel Onderišin 9.C 

 

Čo tak štipku psej poézie? 

 
Hav-hav-hav... 

Hnedé očká, 

v nich vločka zimy utopila šero jesene. 

Strážca bdie, pozor dáva. 

Zašteká, možno zanadáva, 

možno zaspieva pieseň zimy. 

 

Bŕ-bŕ-bŕ... 

Zozimí sa a on stále bdie, 

blaho domu chráni. 

Vlastným telom poľuje. 

S mrazivou vločkou bojuje,  

zápasí s ňou vo voliére. 

 

Cmuk-cmuk-cmuk... 

Vlhký bozk mám na líci, 

neštíti sa psia nádhera , prečo ja sa vždy utieram? 

Nechávam ho vládnuť hravo. 

V snehu mu je dobre, zdravo, 

miluje ma , bravó, aj ja jeho. 

Doma máme psie nebo. 

 

 

Samuel  Onderišin 9.C 
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Brankár 

Ja som malý valibuk, 

ľúbim bránu, ľúbim puk. 

Ľad sa leskne, súper pení, 

aj tak šancu nepremení. 

 

Vyrážačka, lapačka, 

to zas bude makačka. 

Puk v lapačke sladko drieme, 

my sa všetci radujeme. 

 

V bránkovisku som si istý, 

o chvíľu to súper zistí. 

Celá parta a ja s ňou, 

ideme si za výhrou. 

 

Dominik Foltán 5.C 

 

Včely a mravce 

Raz na lúku prileteli  včely a zbadali mravce, ktoré sa navzájom 

hlasno prekrikovali.  Mravce si totiž chceli postaviť mravenisko. Včely zasa 

rozmýšľali nad myšlienkou - postaviť si nový úľ.  Zatiaľ čo sa mravce 

rozhodovali, či bude veľké, alebo malé, viac na juh alebo viac na sever... 

Včely usilovne pracovali a krásny nový úľ im čochvíľa visel nad hlavou 

v korune stromu. 

 Onedlho sa prihnala zo severu silná búrka. Včely vleteli do úľa 

a koruna stromu celý úľ ochránila svojimi silnými konármi a mocným 

lístím. Keďže mravce sa celý čas medzi sebou len handrkovali a naťahovali, 

nemali pred búrkou žiaden úkryt, nenašli žiadne útočisko a búrka ich 

odplavila nevedno kam. 

Poučenie:  Kým nerozhodný a váhavý porozmýšľa, usilovný 

a chytrý spraví. 

Jozef Jakubov 6.D 
 

Voľnosť 
Pozeral som ráno z okna 

na ulicu, na polia. 

Uvidel som na oblohe, 

krúžiť vtáka sokola. 

Lietal ladne,  

plachtil vetrom, 

poletoval sem a tam. 

Tu sa zrazu pustil strmhlav, 

rýchlo ako uragán. 

O chvíľu sa vzniesol nahor, 

v pazúroch už niečo mal. 

Stratil sa mi niekde v diaľke, 

v duchu som mu zamával. 

Všade bolo smutné ticho, 

ani vietor nefúkal. 

Prišlo mi tak trochu ľúto, 

tiež by som si zalietal. 

Samuel Petrák 7.B 



Zima 

Napadol nám sniežik biely, 

zasypal nám chodník celý. 

Vločka biela sem i tam, 

ku dverám i roletám. 

 

Všetky deti kričia hurá, 

opäť prišla zima tuhá. 

Sánky, lyže vyberáme, 

na kopec sa rozbiehame. 

 

Vločka biela sem i tam, 

od snehu už všetko mám. 

 

Timea Marcinová  5.C 

 

Ochutnávka v daždi... 

 
V jesennom ošate 

daždivá hudba znie. 

Cupitajú, lopotajú, 

kvapky, 

tie sa so mnou hrajú. 

Lákajú ma 

 tie ich vnady, 

ochutnať ich  

do záhrady 

utekám... 

 

Prichytená 

S rukami vo vreckách 

kĺžem sa ako tieň. 

Či je noc a či deň 

lapám vždy po dychu,  

keď vidím ju 

bez ostychu 

randiť s letom. 

 

Potom v jeseni 

zbadám ju pod stromom 

vdychovať miazgu života. 

Lebo zima prezimí ju, 

nenájdem ju v závejoch... 

 

Tak znova čakám do jari, 

či sa mi ju podarí 

prichytiť pri živote. 

 

Samuel Onderišin 9.C 

 



Strúčik a či púčik... 

Vraj som taký strúčik, 

mamkin milý púčik. 

Podľa ocka žubrienka 

a pre dedka žabiatko,  

ale brat môj všetkým vraví: 

„Držte vy ju nakrátko!“ 

 

Babka nato: 

„Naše zlato, 

bez nej smutný je náš dom.“ 

Radosť veľkú zo mňa má, 

každý deň sa so mnou hrá. 

Či som malá a či veľká, 

pre našich budem navždy  Evka. 

 

Eva Onderišinová 3.C 
 

Nová taška 
 

S Aničkou sa kamarátim už päť rokov. Je to moja naj 
kamarátka. Vždy sme boli k sebe úprimné a nikdy sme si nič 
nezávideli. No v jeden deň som si do školy doniesla úplne novú 
tašku, ktorú som dostala k narodeninám. Keď som vchádzala do 
triedy, taška ihneď upútala Aničkinu pozornosť. ,,Čo to 
máš ?“ opýtala sa ma Anička. „Dostala som na narodky novú tašku, 
že je pekná?“ 
„No hej, je celkom pekná,“ povedala a odišla k Eliške. 

Ostala som stáť ako obarená, nikdy sa ku mne takto 
nesprávala. Veľmi ma to zarazilo a prekvapilo. Celú hodinu som nad 
tým premýšľala. Čo sa stalo s Aničkou, veď predsa sa tá taška 
všetkým páčila, azda jej nie? Pochválila mi ju iba zo slušnosti? 

Nevedela som to pochopiť. Na prestávkach sa so mnou 
nerozprávala, veľmi ma to trápilo. Keď som sa vracala z obeda, 
Anička ku mne pribehla s džúsom v ruke a akože nechtiac ho 
vyšpliechla  na moju krásnu  novú tašku. „Hups ,sorry,“ povedala 
Anička s predstieranou ľútosťou. 

Do očí mi vbehli slzy. „Prečo si to urobila, Anička?  Ach, moja 
nová taška!“ Už som videla ten mamin prísny pohľad. Utiekla som 
do triedy, kde som si poriadne poplakala. Po nejakej chvíli som 
začula neisté klopanie. Vo dverách sa zjavila moja naj kamarátka, 
Anička. 

„Prepáč, Zuzka, že som ti zničila tašku, veľmi som ti ju 
závidela,“ povedala smutne, ,,odpustíš mi?“ Rozhodla som sa, že 
Aničke odpustím a Anička mi na oplátku sľúbila, že už niečo také viac 
neurobí. Veď čo po novej  taške, priateľstvo je dôležitejšie. 
 

Tamara Holubová 7.B 



Tajomstvá 

To, čo sa v mojom srdci ukrýva, je ako v trezore, 

ako keď ľudia netušia, 

čo sa deje ... tam ... hore. 

Je toto celé tajomstvo? 

Otázok v mojej hlave 

je viac než dosť. 

Možno zamýšľať sa 

nad tým je 

zbytočnosť. 

Som si však istá, že 

o mojich tajomstvách 

nik nevie. 

Tajomstvá mi zvláštne motajú hlavu, 

ako keď spiaca sopka vychrlí lávu. 

Okolo nás i v nás je všetko príliš tajné 

a ľudia netušia, 

čo sa deje ... tam ... hore. 

Martina Jakubkovičová 8.B 

 

V správnej chvíli na správnom mieste 

 

Znova je štvrtok a s ním aj moja nočná mora. Nie je to fyzika ani chémia, 

ale telesná. Nemám ju rada z jedného dôvodu. Som úplný antitalent na 

všetky pohybové aktivity. 

Moje utrpenie sa začína hneď na začiatku hodiny. Pri slovách „...len štyri 

kolá na rozbehanie...“ som už celá vyčerpaná. 

Dobehnem s jazykom na brade, keď sa už hlasuje, čo ideme hrať. Je mi to 

úplne jedno, lebo na väčšinu hier mám bolestivé spomienky. 

Basketbal? To nie šport pre mňa. Po prvé – nikdy neviem, na ktorý kôš 

útočíme a ktorý je náš. Po druhé – zistila som, že aj nevinná prihrávka sa 

môže zmeniť na boj o život, keď vám ju vpália rovno do hlavy. 

Volejbal? Bohužiaľ, ani naň nemám dobré spomienky. Veď kto si dokáže 

pri tejto hre vyvrtnúť členok? Zas len ja. V zápale hry som sa hodila na 

zem, ale aj tak som loptu minula. Odniesol si to však členok. 

Zo zamyslenia ma vytrhli slová: „Fajn, tak si zahráme florbal!“ Tak to ma 

podržte. Orientáciu na ihrisku som určite po rodičoch nezdedila.  A tešiť sa 

z vlastného gólu dokážem tiež len ja. Radšej sa stiahnem do brány. Tu veľa 

nepokazím... Chrániče som si, pravdaže, zabudla, čo bola osudová chyba... 

Spočiatku sme dokonca vyhrávali, no čoskoro súperky strelili dva góly. 

Rozhodujúce minúty boli pre mňa priam peklom. Oproti mne sa rútila 

spolužiačka s loptičkou na hokejke a ja... Ja som videla figu borovú... Celý 

môj tím sa nahrnul pred bránu v snahe zachrániť, čo sa dá. (mňa tým 

nemysliac)  Lenže ja som pre nich nič nevidela. Nastal zmätok. Loptičku 



som sotva zazrela mihnúc sa pomedzi hokejky. Očami som blúdila po 

telocvični, ale loptičku som nenašla. Zato ona si našla mňa! V momente 

som zacítila silnú ranu do líca. Loptička sa odrazila a gól nepadol!  

Zápas sme vyhrali. Možno aj preto, že som bola v správnej chvíli na 

správnom mieste. A na tú modrinu na mojom líci som veľmi pyšná. Veď je 

dôkazom môjho historického víťazstva nad sebou. 

Miroslava Ondrejová 9.A 

 

Trojka z matematiky 
 

 Janka, žiačka 

šiestej triedy, dobre 

vedela, že sa blíži 

polročné vysvedčenie. 

Patrila k dobrým žiakom, 

ale matematika bola jej 

slabou stránkou. Napriek tomu v kútiku srdca dúfala, že všetko dobre 

dopadne. Až nastal osudný deň. Bol tu. Neúprosne. Jankina nádej pomaly, 

ale isto zhasínala. Bola nervózna. Čo ak?  

V škole bolo všetko po starom. Známe tváre, známe miesto, trieda 

plná žiakov. Prichádza pani učiteľka. Postaví sa pred katedru a v rukách 

drží vysvedčenia.  

Jankou myklo, lebo podľa abecedy bola prvá v poradí. „Len nech 

to nie je trojka, prosím,“ modlila sa Janka v duchu. Pani učiteľka predniesla 

krátky príhovor a začala rozdávať vysvedčenia. Janka s iskierkami nádeje 

v očiach prišla pred tabuľu. „Janka, je mi to ľúto, zhoršila si sa. Máš samé 

jednotky, ale čo tá trojka z matematiky?“ Sklamaná Janka podala pani 

učiteľke kvety a vzala si svoje vysvedčenie. So slzami v očiach si smutná 

sadla a nebolo jej veru do reči. Uprene pozerala na vysvedčenie, kde 

trónila trojka z matiky.  

Vyučovanie sa skončilo a Janka sa chtiac-nechtiac pobrala domov. 

Opatrne otvorila dvere do bytu a za nimi už ju netrpezlivo čakali rodičia. 

„Tak čo, ty naša bambuľka, aké bolo vysvedčenie?“ Janka sa pozerala na 

rozžiarené tváre svojich rodičov, potom sklopila zrak a zahľadela sa do 

zeme. Roztrasenou rukou im podala svoje vysvedčenie. Napokon  to 

napätie už  nemohla vydržať a utiekla do svojej izby. Sadla si na posteľ, 

vzala do náručia obľúbeného plyšového medvedíka a do očí jej opäť 

vystúpili slzy. 

Čo sa so mnou stalo? Prečo práve ja? Dvere sa pootvorili a ocko 

s mamkou potichu vstúpili k nej do izby. Mamka objala Janku okolo pliec. 

„Mami, prepáč  mi to. Ja som ťa nechcela sklamať. Ani teba, ocko.“ 

Doložila a zaslzenými očami pozrela na ocka. On sa len pousmial: „Ale 

Janka, veď pre jednu trojku sa svet  nezrúti a ty už vôbec.“  

Janka prekvapene pozrela na oboch svojich rodičov. Otvorila ústa 

a nesmelo sa opýtala: „Vy sa na mňa vôbec nehneváte?“ Mamka na ňu 

pozrela a takmer veselo pokrútila hlavou. Janka radostne vyhodila svojho 

plyšového medvedíka do vzduch a natešená zvolala: „Juchúúú, mám tých 

najlepších rodičov na svete!“ Mamku a ocka pobozkala na  líce a bola 

nesmierne šťastná.  

Potom si všetci spolu dali z fantastickej jahodovej torty, ktorú 

mamka upiekla a Janka si s obrovskou jahodou v puse pomyslela: „Dobrí 

rodičia sú oveľa viac ako dobrá známka z matematiky, a keďže ja mám 

tých najlepších rodičov na svete, do konca roka si ju opravím.“ 

 

Vanesa Orečná 7.B 



O tebe 

Niekedy je smiech, niekedy je plač. 

Niekedy je sneh, niekedy je dážď. 

Niekedy je letná mláka, niekedy je studený ľad. 

Niekedy je suchá lícna jamka. 

Niekedy je v nej slza slaná. 

Niekedy si trocha prísna, niekedy si sladká... mama. 

 

Martina Jakubkovičová 8.B 

 

 

...Je môj... 

Uvidieť úsmev 

v uchu môjho koňa. 

Započuť zvuky 

jeho zvonivých očí. 

Stiahnuť k sebe 

svaly jeho srdca... 

Zdá sa to nemožné? 

Môžem to len ja 

... je môj... 

 

                 ***** 

 

Bež... 

Klusaj... 

Nechaj cválať 

svoju hrivu vo vetre. 

Je taká krásna... 

A zober ma so sebou... 

Alex Taňkoš 5.C 

 

Náš psí netopier, a tak krásne sa všetko začalo... 
 

Áno, áno, áno. Nemýlite sa. Reč je od začiatku o ňom. Náš 

štvornohý miláčik, priateľ človeka, dokonca „najlepší“ priateľ človeka.  

Možno, no podľa mňa,   psí obyvateľ nášho domu je zároveň postrachom  

celej ulice alebo  iba mňa? Už ani sám neviem. A tak krásne sa všetko 

začalo. 

Pár rokov dozadu som skoro ráno naklusal k našim do spálne, 

vliezol som k nim do postele a hneď som spustil: „Mami, oci, viete, čo sa 



mi snívalo? Neuveríte mi! Zdalo sa mi, že v noci som mal v posteli 

šteniatko. Vy ste mi ho ukázali, pohladil som ho a celý natešený som  spal 

ďalej, pretože sa mi splnil môj sen. Mám šteniatko. Škoda, že to bol iba 

sen! Ale mami, oci, bol  naozaj ako živý, ešte doteraz na líci cítim, ako ma 

oblízal.“  

Veru, našich som vtedy ani k slovu nepustil. Mlel som, slová sa zo 

mňa sypali ako z roztrhnutého vreca, až sa obaja  čudovali, ako sa ich vždy 

mlčanlivému synovi rozviazal jazýček.  Prestal som v tom momente, keď  

sa  pod prikrývkou voľačo pomrvilo a obtrelo sa mi o nohy, ktoré som si 

šuchol k tatovi. Najprv som myslel, že sa tam ukrýva  naša Píšťalka, moja 

malá sestrička Evka, ale keď som ju zbadal stáť na prahu dverí,  došlo mi, 

že nie je pod paplónom. A ten sa ako na potvoru zrazu začal sám od seba 

dvíhať  a všelijako čudne stáčať. Pamätám si, že som s krikom vyskočil 

z postele a už som stál aj ja na prahu izby smerom von. Takmer som 

zutekal so sestrou v pätách, keď  som hodil očkom na maminu a tá sa 

usmievala, čo usmievala, takmer jej úsmev vyskočil z tváre. Tatko, ten sa 

škeril od ucha k uchu a vôbec sa nás nesnažil zastaviť. To bolo veľmi 

podozrivé. Čo za mátoha sa ukrýva pod paplónom a rodičia sa jej vôbec 

neboja? 

Prekvapenie  na seba nenechalo čakať ani o sekundu dlhšie. Len 

čo sa paplón ako tak uvoľnil, vystrčila sa spod neho malá chlpatá labka, po 

nej druhá a o chvíľu na nás pozeralo hnedými psími očami malé šteniatko. 

Bože, to bolo radosti! „Juchúú, 

jéééj, jáj, éj! Mami, oci, super!“ 

A bolo po mátohe, šteniatko, 

ktoré som pred sebou videl, 

bolo presne ako  z môjho sna. 

Neveril som. Práve dnes v noci 

sa mi prisnil sen o psíkovi a teraz 

tento sen zhmotnený a chlpatý ma oblizuje svojím vlhkým ňufákom a leží 

mi v náručí. Samozrejme, aj  v náručí našej Píšťalky. Obaja sme nechceli 

veriť tomu, čo vidíme.  

A tak padla prvá otázka alebo ich bolo viac? „ Je vôbec náš? Odkiaľ 

sa tu  vzal? Ako to, že je pod perinou? Môžeme si ho nechať? “ Teraz 

prišiel rad na rodičov, vysvetľovanie nemalo konca-kraja. Maminka: „ Áno, 

je náš. Vlastne, váš, je to vaše šteniatko.“ „Prišiel k nám ešte v noci, 

kamarátovi vrhla sučka pred mesiacom dve šteniatka a jedno vám včera, 

keď ste už spali, doviezol.“ Doložil ocko. „Nevedeli sme tak narýchlo čo 

s ním, veľmi skučal, tak sme ho vzali k sebe do izby. Nadránom už bol 

s nami v posteli a pod perinou.“ Ja som medzitým úporne  rozmýšľal nad 

náhodou, že práve túto noc sa mi o ňom snívalo? „Mami, je presne ako to 

šteniatko z môjho sna? Oci, ako je to možné?“ Naši sa len zasmiali a už ma 

prestali trápiť. „Samko, vari neveríš, že to bol sen? V noci sme potichučky 

otvorili dvere na tvojej izbe, ocko ťa zobudil a šteniatko ti ukázal. Ty si sa 

posadil v posteli, vystískal si  ho, psík ťa pooblizoval zo všetkých strán 

a takéto bolo vaše prvé zvítanie. Naozaj si na to nespomínaš?“ vyložila 

karty na stôl mamka. A ja som konečne pochopil nočný sen a vôbec som 

v tej chvíli neľutoval, že sen  sa tak rýchlo zmenil na skutočnosť. 

Samozrejme, šteniatko si zaslúžilo krásne psie meno, tak sme ho 

pomenoval Beny. Píšťalka mu dodnes hovorí Beník, Benko, Beníček (: ako 

inak. Dni prežité v spoločnosti malého milého stvorenia boli tie najkrajšie 

v mojom živote. Za domom na záhrade pribudla voliéra a v nej obrovská 

psia búda, akoby bol náš Beny  tým najväčším pastierkym psom a nie 

domácim miláčikom veľkosti väčšieho králika. Ale tatko rozhodol 

a chlapské rozhodnutia sú nemeniteľné! Nakoniec, miesta máme dosť, tak 

prečo ho nedopriať aj psiemu stvoreniu.  

O niekoľko dní sme navštívili  veterinára a presvedčili sa o tuhom 

zdraví nášho psíka. O jeho neškodnosti nás na oplátku  presvedčil 



veterinár  a to tým, že Benyho zaočkoval.  Potom nás začali navštevovať  

„zvedaví“ susedia  a ochkali, a achkali nad naším psím miláčikom. Po škole 

sme zo sestrou vždy upaľovali na záhradu a všetko voľný čas sme venovali 

našej psej nádhere. Váľali sa spolu na trávniku, hádzali mu drievka 

a všelijaké loptičky, striekali ho vodou z bazéna alebo sme ho len tak 

nechali skákať po nás, oblizovať nás... Sem-tam sa Benymu podarilo aj 

zahryznúť sa nám do šiat či nechtiac nás poškriabať. 

 Dni  a mesiace sa míňali , šteniatko sa menilo na psa-juniora, 

neskôr dorastenca, až sa zrazu vykľulo šidlo z vreca. Vôbec sme sa 

nečudovali, keď susedia prestali chodiť a strkať mu do voliéry kostičky, 

nieto ešte prsty. Totiž ako náš Beny rástol, zistil, načo má hryzáky a my 

sme zistili, prečo sa tak predné zuby volajú. Pred Benym nebolo úniku. Ak 

ste čo i len na chvíľku zaváhali, už vám visel zacvaknutý z nohavíc, 

sestrinmu spolužiakovi z opaska na páse, susedovej Eliške z prsta 

a strýkovi dokonca „visel“ zo stehna. Spočiatku som si myslel, že to 

nemôže byť až také zlé, možno je Beny skrížený s netopierom, preto ho 

častejšie vídam dolu hlavou ako na nohách. Postupne som však toto 

príbuzenstvo s ťažkým srdcom zamietol a hľadal vedomosti v encyklopédii 

o psoch, neskôr vo všemocnom googli a napokon u samotného veterinára.  

Ten potešil celú rodinu, vraj je to zdravý samec so zdravým 

chrupom a spôsobmi pubertiaka ako som ja. Jednoducho, chce sa hrať.  

A  keďže sa nášho psieho rodinného príslušníka takmer každý obáva, resp. 

má pred ním rešpekt, na hranie sme mu zostali už len my dvaja. Píšťalka 

a ja. Beny, potvorka,  dobre tuší, že ja som tým slabším článkom našej 

trojice, nakoľko ho moja sestrička miluje celým svojím detským 

srdiečkom... visí teraz pri každej hre na mne, nechcite vedieť odkiaľ a ako. 

Už azda neexistuje miestečko, odkiaľ  by zo mňa náš psí netopier nevisel 

dolu hlavou. A ja ako postupne rastiem a  mením sa na juniora -aspoň 

v plaveckom oddieli- dúfam, že dorastiem časom na dorastenca, konečne 

sa stanem jeho rovnocenným partnerom. Beny zmúdrie a namiesto 

hryzákov, a netopierích manierov začne konečne používať svoju múdru 

psiu hlavu. Ale dovtedy musím vydržať jeho hru na netopiera. Napokon 

som na Benyho aj patrične hrdý, veď psa má takmer každý, ale netopiera 

v psej koži si musíte veru vysnívať. A tak pekne sa všetko začalo... 

 

Samuel  Onderišin 9.C 

 

 

Ináč to fungovať nebude 

Jazdeniu sa venujem už tretí rok. Ďalšia zábavka v mojom pestrom 

týždennom rozvrhu. Popri jazykovke, výtvarke, atletike a ...škole 

PRAVDAŽE to v pohode zvládam. Tatino sa len smeje, že som ako 

duracelka (chvíľu mi trvalo, kým som to pochopil). Mamina, ktorá 

sa snaží držať moju výchovu pevne v rukách, to až tak ružovo 

nevidí. Vraj ju raz dožeriem a bude. „Maminka moja, žerie sa len 

korisť a teba ľúbim,“ pusinkujem ju a ona už vie, že niečo od nej 

chcem.  Je sobota a potrebujem odviezť do jazdeckého klubu... 

„Alex, čau, ponáhľaj sa,“ počujem od bránky Milana, „dnes ideme aj 

na vychádzku a konečne si poriadne zajazdíme!“ 

„Yes,“ skríkol som s nadšením Jána Volka, keď si na majstrovstvách 

sveta vyšprintoval 6. miesto.  

A už sedláme naše kone. Kemir, Sultán, Carmen a Barča už 

nedočkavo švihali chvostami a tešili sa, keď spolu vyrazíme chytať 

snehové vločky. Z nozdier im vychádzali obláčiky dymu a kopytami 

rozhŕňali čerstvý sneh. 



„Dáme si menšie preteky?“ spýtal sa ujo Jožko, ktorý nás učí jazdiť. 

Ani na chvíľu sme nezaváhali. Na vychádzke sme boli iba chalani, 

baby nás nebudú zdržiavať, tak prečo nie! „A stavíme sa?“ 

zafrajeroval som. Rýchlo som Sultánovi pošepol do ucha naše tajné 

heslo a z krotkého koňa sa odrazu stal divoch. Sultán je jednotka. 

Predbehli sme Milana i Roba. Ujo Jožko je perfektný jazdec, no môj 

Sultán je super rýchly... 

Zrazu sa však niečo stalo. Keď už som si myslel, že predbehneme aj 

Barču s ujom Jožkom, môj Sultán začal spomaľovať, až celkom 

zastavil. „Sultán, čo to robíš? Šibe ti?“ dohováram koníkovi, ktorý 

ma odrazu prestal poslúchať. Až vtedy som si uvedomil, že pred 

očami mi svietilo víťazstvo a na Sultána som akosi zabudol... 

Veľká chyba!  Sultán už necítil pevné zovretie mojich nôh a začal si 

robiť po svojom. Čo ho to napadlo?!  Z ničoho nič zastavil, kľakol si 

a chcel si ľahnúť. Ešteže som stihol zoskočiť zo sedla! A Sultán? 

Ten sa už váľal v snehu. V živote som nič podobné nevidel. Páni, 

hotové konské wellness!  

Vyhrať som síce 

nevyhral, ale 

Sultán ma naučil 

jednu vec. Že 

človek a kôň 

musia byť ako 

jedno. Také 

dobré kakavko 

od mamky. 

Mlieko i čokoláda spolu. A zohriate láskou. Ináč to fungovať 

nebude... 

        Alex Taňkoš 5.C 

 

Olympijské hry 
 

Bola raz jedna krajina, 

v nej sa náš príbeh začína. 

Zvedaví ste aká? 

Nuž Staroveké Grécko. 

Ale to nie je všetko. 

V tej krajine veľkí, malí 

na gitarách spolu hrali. 

Veselo sa zabávali. 

Poviete si iba? 

To by bola veľká chyba. 

Telo treba rozhýbať, 

nuž začali športovať. 

Plávať, behať, strieľať, skákať, 

športu sa netreba ľakať. 

V zdravom tele zdravý duch. 

Svetu treba ukázať, 

ako vieme športovať. 

Jedného dňa dospelí olympiádu začali. 

Roky plynuli, storočia sa striedali, 



nové druhy 

športov 

vznikali. 

Športovcom sa zapáčili, 

rekordy v nich utvorili. 

Aj my doma pri telke 

fandili sme Nastenke. 

 

Zuzana Onuferová 5.C 

 

 

 

Vážení rozhlasoví poslucháči!  

 

Je mi veľkou cťou privítať v našom štúdiu rodáka 

z Oravy a  jedného z najúspešnejších slovenských 

literátov pána Pavla Országha Hviezdoslava. 

Vitajte medzi nami, majstre! 

 

Vieme o Vás, že Vaše literárne začiatky siahajú do mesta Miškovec 

(Miškolc) a prvé básne ste písali v maďarskom jazyku. Spomínate si na 

svoje literárne začiatky?  

 

Áno, veľmi dobre, ako by to bolo iba včera. Literatúru som miloval. Rád 

som čítal, zoznamoval som sa s dielami maďarských básnikov Petöfiho a 

Aranya. Takže nečudo, že moje prvotiny boli v maďarskom jazyku, ale aj v 

nemeckom jazyku. Obrat k slovenčine nastal počas mojich kežmarských  

štúdií. Odvtedy sa mi podarilo napísal mnoho diel, ale to ste sama 

nepýtali. (úsmev)  

 

Áno, máte pravdu. Rada by som sa zastavila ešte pri prvotinách. Tie Vám 

vyšli pod pseudonymom Jozef Zbranský. V polovici 70. rokov ste sa 

rozhodli používať básnické meno Hviezdoslav. Prečo ste si zvolili práve 

Hviezdoslav? 

 

Je to veľmi častá otázka.(smiech) Nebolo to náhodou. Splnil som si sen 

z detstva. Od mala som bol 

neskutočne ohromený počtom hviezd na oblohe a rád som sa pozeral na 

nočnú oblohu a hviezdy.  

Veľmi ma to fascinovalo. „Vy, nadšene nado mnou plápolajúce hviezdy, 

váš pohľad noc tak 

utešenou robí, ach, vás vídam, vídam vždy rád, vo vás od mladosti 

zvyknem sa kochať. Od vás si  

meno slávne požičam, vedzte, že zvem sa Pavol Hviezdoslav.“ 

 



Čo by ste odkázali svojim fanúšikom alebo začínajúcim básnikom? 

 

Píšte od srdca, nech písanie je pre vás zábavou. Inšpirujte sa životom 

okolo seba. Inšpirujte sa  

národom, prírodou.  Toto bola moja skutočná studnica inšpirácie. Vrelo 

Vám ju odporúčam. 

 

Veľmi pekne Vám ďakujeme a vážime si, že ste si našli čas pre našich 

rozhlasových 

poslucháčov, pre nás začínajúcich autorov i budúcich autorov .  

 

I ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a ako som už povedal: „ Byť kráľom 

času, nepoznali by sme, 

čo je lúčenie. Už zdvíhame čašu, zdráhame sa sĺz... Život je veľké umenie. “ 

Na to nezabúdajte! 

Ďakujem. Veľmi si vážim všetkých, ktorí čítajú moju tvorbu... 

                                                                                              Ema Balková 9. C 

Môj statočný záchranca 
 

Doma sme mali kocúrika. Volal sa Félix. Bol veľmi prítulný, 

maznavý a hravý. Mal aj svoje hračky, s ktorými sa rád hral a šantil. 

Pôvodom bol z Perzie, vraj perzská mačka bol náš Félix. Statný a dobre 

stavaný, ale zaujímavý bol najmä tým, že na labkách mal biele fliačky, 

ktoré vyzerali akoby mal oblečené pančušky. 

Jedného dňa som  sa vybral s kamošom  Adamom  na opekačku. 

Do vaku som si zbalil nožík, papier a zapaľovač, servítky, mamka zase 

pribalila špekáčiky , slaninku a chlieb. Skoro na samé poludnie sme 

vyrazili. Išli sme do neďalekého lesíka. Celou cestou sme sa rozprávali 

a náš Félix nás sledoval a potichučky nasledoval.  

Po nejakej chvíli sme došli na dobré  a suché miesto a založili sme 

oheň. Zrazu som začul praskanie vetvy a šušťanie lístia. Obzrel som sa 

a uistil sa, že to bol iba náš Félix. Môj verný Félix, môj dobrý kamarát. Na 

oplátku za jeho neúnavnosť som sa s ním podelil o kúsok chrumkavej 

slaninky.  

  S Adamom sme sa do sýtosti najedli, opatrne uhasili zvyšky ohňa 

a už sme boli takmer na odchode, keď som v tom začul akési tlmené 

syčanie. Neďaleko mňa sa v lístí skrúcala zlovestná  vretenica. Zrazu sa 

prestala vykrúcať, stuhla, striehla akoby len na mňa. Bola zrejme 

naštvaná, že sme ju vyrušili v jej ničnerobení. Celý vystrašený som opatrne 

ustupoval dozadu. Adam na opačnom konci pahreby ani nedýchal. Obaja 

sme sa v tej chvíli báli.  

 Strom za sebou som mal už 

takmer na dosah, keď som neopatrne 

stúpil na konár, ktorý sa mi pod 

nohou ulomil,  ja som sa pokĺzol 

a spadol rovno na zem. Vretenica 

sťaby čakala len na túto príležitosť. Rýchlym pohybom sa vymrštila oproti 

mne. Lenže aj môj Félix. Po očku som zbadal , ako sa vrhol medzi mňa 

a hada. Začal sa boj. Félix robil, čo mohol, vytasil pazúriky rovno na 

podráždenú vretenicu a snažil sa ju odhodiť čo najďalej. Aj som si myslel, 

že najhoršie je už za nami, keď vtom  ranená zmija pohrýzla Féllixovi labku 

a zmizla v suchom lístí. Ťažko ranený Félix sa z posledných síl pritackal ku 

mne a odkväcol mi v náručí.  

V náručí s Félixom a po boku s Adamom som sa vydesený pobral 

na cestu domov. Z kroka na krok Félix dýchal čoraz ťažšie a ja som cítil, 

ako mi s každým jeho výdychom oťažieva v náručí. Žiaľ, do dvora sme už 



prišli len s nehybným telíčkom statočného kocúrika. Félix, môj záchranca, 

odvážny ako pes a obetavý ako najlepší priateľ. Félix, ktorý ma zachránil 

pred uštipnutím,  ďakujem, nikdy na teba nezabudnem.  

 

Jozef Jakubov 6.D 
 
 

ROZLÚČKA 
 

Na rozlúčku  ponúknem Ti 

šálku teplého kakaa. 

Na rozlúčku Ti prečítam báseň, 

ktorú som písala sama. 

 

Na rozlúčku znesiem aj hviezdy, 

hviezdy jasné z oblohy. 

Na rozlúčku 

prejdeme spolu uličkou slávy. 

 

Na rozlúčku 

pre Teba slzy zmením na perly. 

Na rozlúčku si sľúbime, 

že budeme k sebe dobrí. 

 

Ty vrátiš sa 

a budeme zas spolu. 

Ty vrátiš sa, 

celé to začne odznovu. 

Na rozlúčku... 

 

Viktória Lacová 7.C 

 

Život 

Máš dar – dar života. 

Vládne tam čas a vášeň, 

záleží, čo doň vložíš, 

vytvoríš vlastnú báseň. 

 

O zásluhách reči ani niet. 

Perom života daj zopár viet, 

báseň to krásna je... 

Smutné, ak ostane len v hlave... 

 

Rýmuj verše života, 

to najväčšia naša hodnota, 

rýmuj, ako najlepšie vieš, 

túto báseň len raz prežiješ... 

Simona Triľová 9.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 8.A 



Naša trieda 

Kde sa vzala, tu sa vzala, 

v Humennom raz škola stála. 

Ona vlastne dodnes stojí, 

plno žiakov do nej chodí. 

 

Od maličkých prvákov, 

až po veľkých mazákov. 

 

A čo žiaci piataci? 

Ako sa im v škole páči? 

Spýtajme sa v 5.A, 

čo nám asi povedia? 

 

Že vraj sa im v škole páči, 

usilovní sú to žiaci. 

A ich triedna učiteľka, 

je ako ich mamka veľká. 

 

Všetci sa tu radi majú, 

navzájom si pomáhajú. 

Neveríte? Uveríte. 

Len sa nás už  pozrite. 

Alžbeta Šepeľová 5.A 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Výlet v Tatrách 

 V lete k nám zavítal na návštevu môj kamarát z Čiech – 

Jakub. Chceli sme ho niečím prekvapiť, a tak sme s ocom a sestrou 

Elenkou naplánovali víkend v Tatrách, presnejšie v Tatranskej 

Lomnici.  

 Pravdaže, vôbec sme nepomysleli na to, že Jakub k nám 

pricestuje len tak v sandáloch ako pravý Čech, veď je leto.....  

 „ No čo teraz ?  Tak dobre naplánovaný výlet predsa 

nezrušíme! “ povedali sme si.  Narýchlo sme sa pobalili 

a vyrazili sme. Po príchode na miesto, do nášho super hotela, sme sa 

vybalili a ja som zistil, že som si omylom zbalil staré tenisky. 

A navyše k tomu deravé.  „ No zbohom!!“ povedal som si 

a oznámil to ocovi. Ten už stál s rukami vbok pri sestre, čo 

znamenalo, že ani ona si nezobrala vhodnú obuv. Jediný,  kto mal 

turistické topánky,  bol otec.  



 „Dlho naplánovaná túra sa asi zruší,“ pomyslel som si. 

Trochu som sa aj tešil, lebo dlhé túry neznášam, ale oco nakoniec 

vyhlásil: „Keď sme už tu, tak to už nejako vydržíme, nie? Veď 

vonku je nádherné počasie.“  

 Neveriacky som sa pozrel. Čo sa dá robiť? ... Len slepo 

nasledovať otca. Čiže Jakub si obul sandále, ja staré tenisky a sestra 

nejaké moderné topánky.  

„Nenecháme to na zajtra? Prišli sme neskôr a je neskoré 

popoludnie,“ snažil som sa presviedčať, „ na turistiku v Tatrách je to 

neskoro.“   

 Oco, blázon do prírody, však pohotovo odpovedal: „ Nie, 

veď to stihneme, dáme si len malú obhliadku, áno?“   

 Vyrazili sme. Smer Reinerova chata. S ťažkosťami sme došli 

až k vodopádom. Keď chcel otec ďalej pokračovať, my „malí“ sme 

zahlásili: „Už toho máme dosť!“  

 Keď sme sa chceli dostať normálnou cestou naspäť dole, 

museli sme vyjsť na Hrebienok a potom do najbližšej civilizácie – 

Starého Smokovca. Po tejto otcovej správe sme len zagúľali očami, 

zaťali zuby a šli ďalej.  Medzitým sa začalo stmievať a aj 

poprchávať. A to bol koniec otcovmu dobrému počasiu. Boli sme 

zvedaví, ako to dopadne. Nakoniec sa úplne rozpršalo. Lialo ako 

z krhly a zostali sme napospas tatranskému blatu. Oco sa len 

vyškieral, jemu bolo dobre. Dookola nám hovoril: „ No vidíte, mali 

ste byť zodpovednejší!“ Nohy sme mali úplne mokré a boleli nás 

ako keby sme na nich mali 20 tonovú záťaž. Celí dobití a zmáčaní 

sme sa vrátili do hotela.  

 A to čo sme na izbe počuli, nás úplne vytočilo! Môj kamarát 

Jakub nám zahlásil: „Ja som v Tatrách už bol a asi aj na to istom 

mieste ... nemuseli ste si so mnou robiť starosti.“ 

No to som nemal počuť! „Prečo nám to nepovedal skôr?“ On na to: „ 

Nechcel som vám kaziť takú dobrú náladu!“ 

 Nakoniec sme sa na tom schuti zasmiali. Keď už nič iné, 

aspoň sme mali pohyb na čerstvom tatranskom vzduchu.              

 

Adrián Karpáč 8.B 

ÚTEK 

  Stalo sa to asi pred rokom v jednu krásnu a slnečnú sobotu. 

Hneď potom, ako som sa naraňajkoval, padlo rozhodnutie, že 

z akvária vyberiem nášho škrečka Rúfusa, nech sa trocha prebehne. 

Podišiel som k akvárku, z  ktorého sme  poriadnou dávkou pilín, 

jednou ponožkou a tromi rolkami urobili útulný škrečí príbytok, 

pozrel som sa dnu, ale hniezdočko nášho Rúfusa bolo prázdne.  

Mňa to však vôbec neznepokojilo, pretože som vedel, že 

Rúfus cez deň väčšinou spí vo svojej ponožke. Dotkol som sa teda 

ponožky, ale tá bola napodiv prázdna. To ma už pravdaže trošku 

znepokojilo. Veď Rúfus predsa nikde inde nespí. Rýchlo som 

povytriasal rolky. Nič. Prázdne. Nervózne som začal prehrabávať 

piliny. Ale ani v pilinách sa Rúfus neukrýval. Ak teda nie je ani 

v ponožke, ani v rolkách, ani v pilinách, to znamená, že.... 

     „Matúš.“ Pomaly som sa blížil k svojmu bratovi: „Rúfus je 

preč!“ Ale ten si myslel, že žartujem. „Daj pokoj, určite tam niekde 

je.“  „Matúš, Rúfus je preč,“ húdol som si svoje zanovito ďalej. „No 



dobre, ale ak tam je, tak si ma nepraj,“  vstával brat od stola a hrnul 

sa ku mne. No nech hľadal v akváriu, koľko chcel, ani on Rúfusa 

nenašiel.  

Okamžite som išiel za mamou, ktorá práve vysávala na 

chodbe. „Mami, Rúfus je preč.“ Mama položila hadicu a neveriacky 

sa na mňa zadívala. „Ako to myslíš, že je preč,“ opýtala sa. „Asi 

zdrhol,“  odvetil som, snažiac sa zakryť paniku, ktorá sa mi vkrádala 

do hlasu. „Musíme ho nájsť,“ rozhodla mama. Prehľadávať sme 

začali v detskej izbe. Nakukli sme pod postele, pod stolíky aj za 

skriňu, ale bez výsledku. Po Rúfusovi nebolo ani stopy.  

„Počkajte a ako vlastne povieme ocovi, že Rúfus ušiel?“ 

spýtal sa môj brat. Všetci traja sme ako na povel začali rozmýšľať, 

ako ockovi šetrne oznámiť, že sa tu po byte potuluje škrečok 

a kdekoľvek môže naň naraziť. „Musíme ho rýchlo nájsť!“ rozhodla 

mama. Všetci sme začali premýšľať, čo by nám hľadanie mohlo 

uľahčiť. Mame napadlo, že by sme mali ticho načúvať, či ho 

nezačujeme. Brat zase začal po celom byte rozhadzovať kôrky 

chleba, lebo sa nazdával, že Rúfus tejto pochúťke neodolá a 

budeme ho počuť hrýzť.  

Na záver sme sa rozdelili, aby sme pokryli čo najväčšiu 

plochu bytu a rýchlejšie ho našli. Ja som mal ešte hľadať v detskej 

izbe, môj brat a mama v jedálni. Po pár minútach som počul krik 

z jedálne. „Mám ho, mám!“ To nadšením kričal brat, ktorý našiel 

Rúfusa pod pohovkou. Keď som tam dobehol, zistil som, že Rúfusa 

sme síce našli, ale  spod tej pohovky ho nevieme dostať von. Čo ako 

sme ho lákali, ani sa nepohol. Nakoniec mama stratila trpezlivosť 

a prikázala bratovi, aby jej priniesol varechu. Naša šikovná 

a vynaliezavá mama  vopchala varechu pod pohovku a s jej 

pomocou vytlačila Rúfusa von. Hneď ako bol vonku, mama Rúfusa 

chytila, podala Matúšovi a ten ho zaniesol najkratšou cestou späť 

do akvárka.  

Takže všetko sa nakoniec dobre skončilo. Akurát sme teraz 

namiesto Rúfusa museli po celom byte hľadať tie chlebové kôrky. 

Kto? No predsa Matúš a ja. A Rúfus si zatiaľ spokojne oddychoval vo 

svojom pilinovom hniezdočku. Ten sa má... 

 

Dávid Charitun 7.B 

 

 

 

Prišlo leto 

 

Belasé kvetiny, 

radostné deti, 

na oblohe  

jasné slniečko svieti. 

 

Na oblohe jasné 

aj lúčmi máva, 



na zemi sa rada 

slní zelená tráva. 

 

Spev vtáčikov ozýva 

sa dedinou. 

V potoku deti šantia, 

stáva sa to rutinou. 

 

Dni dlhé sú, 

noci zas krátke, 

nikoho nevidieť  

behať tu v čiapke. 

...prišlo leto... 

Andrea Gajdošová 9.B 

Šport – to je moje... 

Po troch neúspešných pokusoch môjho mobilu zobudiť ma, som sa 

konečne prinútila vyliezť z postele. Hodiny ukazovali štyri hodiny ráno a ja 

som preklínala svoje včerajšie ja. „Vstaneme ráno na hokej,  bude to 

zábava!“ hovorili. A ja, prirodzene, som musela súhlasiť.  

Asi sa pýtate, kto hrá hokej o štvrtej ráno... Jasné, že nikto. Naozaj nikto. 

Ako isto viete, svetom momentálne hýbu olympijské hry. Tisícky 

kilometrov vzdialené. A čo to znamená pre správneho fanúšika? Ak chcem 

našich podporiť v priamom prenose, musím si kvôli javu zvanému časový 

posun privstať. Je to jednoduché, no nie pre mňa. Milujem spať... 

Len čo sa mi podarilo zísť dolu schodmi – hotový adrenalínový výkon – 

pripojila som sa k dvom najdôležitejším chlapom môjho života. K môjmu 

ockovi a nášmu psovi Benymu. A...  bol tu aj môj brat Matej. Pohodlne 

som sa usadila a pohľad na obrazovku ma okamžite prebral. Meškám dve 

minúty a my sme už dostali gól! Hrali sme však veľmi vyrovnane a pred 

koncom prvej tretiny už bolo vyrovnané na 1:1. Cez prestávku som si 

stihla spraviť posledné nedorobené domáce úlohy a tešila som sa na ďalší 

priebeh zápasu, čo bola asi chyba. Po prestávke to našim vôbec nešlo a ja 

som hľadela na televíziu so strachom v očiach. Poznámky môjho ocka asi 

nemusím spomínať... „Prihraj! Tam je jeden voľný! Strieľaj už...!“ Všetci to 

poznáme.  

„A teraz obrovská chyba v našej obrane, kvôli ktorej sa dvojica súperov 

dostáva do veľkej 

príležitosti a je to 

gól!“ ozval sa hlas 

komentátora a môj 

„inteligentný“ 

braček v návale 

hnevu hodil 

zemiakový 

lupienok smerom 

k televízoru. Benyho hladný žalúdok na seba nenechal dlho čakať, a tak sa 

vrhol rovnakým smerom. V zlomku sekundy bola telka na zemi. Určite 



poznáte ten pocit, keď vám spadne mobil, vy ho so strachom zodvihnete 

a nakoniec si vydýchnete, pretože je v poriadku. No toto však nebol tento 

prípad. Obrovská prasklina spájala všetky rohy obrazovky. 

„Mama ma zabije!“ ozval sa vystrašene Matej a v duchu som s ním 

súhlasila. 

„Mama nás zabije...!“ poopravil ho ocko. 

„Čo teraz?“ pozrela som naňho. 

„Prečo sa pozeráte na mňa?“ 

„Ty si predsa hlava rodiny,“ vysvetľoval Matej. 

Ocko sa nedal a odvetil: „Ale to je tvoja vina!“ Začali sa naťahovať a vtedy 

som si uvedomila, že som v tej obývačke jediná, ktorá uvažuje s chladnou 

hlavou. Ach, tí chlapi... „Pamätáte si na tú reklamu, ktorá šla pred chvíľou 

v telke?“ „Myslíš ten kvíz?“ pozreli na mňa obidvaja. 

V športovom kvíze budú súťažiť trojčlenné tímy a hlavná cena bude... 

TELEVÍZOR!!! 

„Ideme do toho?“ spýtal sa braček. „Ale čo škola?“ dodala som... 

„Napíšem vám ospravedlnenku, rodinné šťastie je momentálne 

dôležitejšie,“ odpovedal ocko a šiel zbaliť zopár vecí. 

Vôbec som nezdieľala nadšenie obidvoch chlapov, len sa strápnime. Skôr 

než sa mama stihla zobudiť, naša posádka vyrazila na výlet do hlavného 

mesta. Oco šoféroval a my s bratom sme sa snažili natlačiť do hláv čo 

najviac informácií zo sveta športu. Myslela som, že mi pukne hlava. Test 

z matiky je oproti tomu nič! 

V štúdiu vládla nervozita. Každé družstvo chcelo vyhrať. A my predsa tiež! 

„Kto vyhral mužský skikros na posledných olympijských hrách?“ položil 

moderátor prvú otázku. 

„Čo je to skikros?“ pošepkala som Matejovi. 

„Netuším,“ pokrčil plecami. 

Pre našu „skvelú trojku“ to vyzeralo skutočne zle. Nasledujúce otázky nám 

však sadli, a tak sme sa ocitli zoči-voči tímu z Košíc. Ťažká atmosféra by sa 

dala aj krájať a napäté ticho opäť prerušil  moderátor: „A teraz prichádza 

na rad rozhodujúca otázka... V ktorej krajine sa konali majstrovstvá sveta 

v hokeji v roku 2012?“ 

Všetci traja sme sa na seba pozreli, no nikto z nás si nebol istý. Naši súperi 

nám nedali šancu porozmýšľať a takmer okamžite stlačili tlačidlo na pulte. 

„Na Slovensku!“ odpovedali sebavedomo. 

„Tak to je koniec,“ povedala som skôr sama pre seba, no vtom ma potešil 

hlas moderátora. 

„Nie, nie, nie! Bolo to o rok skôr! V roku 2012 sa šampionát uskutočnil vo 

Fínsku a Švédsku... A to znamená, že našimi víťazmi sa stávate vy!“ ukázal 

na nás a náš nový televízor. 

„Ahoj, mami,“ zamávala som do kamery celá šťastná. „Milujem šport,“ 

povedala som cestou domov v aute a zaspala som. 

Natália Košutová 9.B 

 



Operácia Plyš 

Bol pokojný piatkový večer a ako bolo u mňa zvykom, trávila som ho 

s učebnicami. Niečo ale nesedelo. Nevedela som sa sústrediť 

a v hlave sa mi všetko plietlo. Slovíčka z nemčiny zablúdili k tabuľke 

prvkov a udalosti z druhej svetovej vojny sa ocitli v poučke o písaní 

čiarok. Všetko len kvôli podivným zvukom odvedľa. 

Alex. Poznáme sa dlho. Neustále si niečo vymýšľa a vyrába. Preto sa 

väčšinou nepozastavujem nad rachotom z jeho domu. Prichádzam k 

oknu. Všímam si Aliho pri jeho „kutilskom“ stole, ako zvyčajne.  

Tentoraz to ale bolo zvláštne. V ruke držal bábiku a opravoval ju 

malinkým náradím. Čudné a divné zároveň... Rozhodla som sa ho 

navštíviť. 

Zakrátko som už stála pred veľkými mahagónovými dverami 

susedného domu a viackrát som zaklopala. Vo dverách sa zjavil 

Alex.               

„Čau, Ema!“ pozdravil ma prekvapene, „čo tu robíš?“  

V jeho očiach sa zračilo tajomstvo. Po toľkých rokoch som sa už 

naučila čítať z jeho modrých očí. 

„Len tak  sa snažím pripraviť na blížiaci sa test z matiky a v tom 

hluku mi to akosi nejde!“ 

„Je piatok večer, naozaj sa učíš?“ odvetil pobavene. 

„Ty sa hráš s bábikami, nie si na tom o nič lepšie,“ odbila som ho. 

Môžem povedať, že to nečakal. V tejto konverzácii si pripisujem 

jeden imaginárny bod. 

„Vysvetlíš mi, čo sa tu deje?“ pokračovala som. 

„Nič,“ pípol Alex prosto. 

„No tak, viem, že to nie je pravda!“ 

„Sľubujem, všetko je v poriadku. Teraz sa môžeš vrátiť domov 

a pokračovať vo svojej ceste za vzdelaním,“  odvetil Alex ironicky. 

Nevšímala som si ho a rýchlo vkĺzla dovnútra. To, čo na mňa 

z každej strany hľadelo, ma poriadne prekvapilo. Hračky! Ale boli 

všade! 

„Čo to má znamenať?“ upriamila som pohľad na môjho kučeravého 

priateľa. 

„Pozri, v posledných dňoch za mnou ustavične chodia zranené 

hračky. Vraj im dokážem pomôcť. Snažím sa. Opravujem ich, 

zošívam, farbím, lakujem...“ 

„Chceš mi povedať, že sa s tebou rozprávajú hračky? Ty si úplný 

blázon!“ 

„Tým myslíš bláznivý génius?“ pousmial sa. 

„Čo je na tomto geniálne?“ spýtala som sa neveriacky. 



„Môže nás zachrániť,“ ozval sa tenký hlások vedľa mňa, „ja som 

Elfie, teší ma!“ 

Neverila som vlastným očiam. Maličká postavička škriatka so 

zeleným klobúčikom naozaj prehovorila. Zbystrila som pozornosť 

a nechala ušatého človiečika ďalej rozprávať. 

„Začalo sa to asi pred mesiacom. Všetci sme si žili náš pokojný život 

v hračkárstve, no v jeden deň naša najkrajšia porcelánová bábika 

zmizla. Trvalo nám hodiny nájsť ju, no nakoniec sa to podarilo. Staré 

hračky ju uniesli. Nezvládajú sa pozerať na to, ako nás majú deti 

rady a o nich už nik nemá záujem. Za tým všetkým stojí starý plyšák 

- Lev. Kedysi bol najväčším prianím  všetkých detí. No jeho bujná 

hriva už dávno nie je taká ako bývala. Pri každom pohľade do jeho 

zelených očí som sa strácal, každé pohladenie jeho hebkej kožušiny 

bolo ako návrat domov do teplých perín. V jeho blízkosti sme sa 

vždy cítili bezpečne. No dnes... jedno oko stratil a pri pohľade do 

toho druhého, každú hračku mrazí. Hebký kožuch dávno nahradili 

vyčnievajúce chuchvalce plyšu. Zostavil armádu starých hračiek 

a nahuckal ich proti nám. Našťastie sa našej armáde jednorožcov 

podarilo všetky črepiny z bábiky bezpečne preniesť až k Alexovi 

a ten jej pomohol. Odvtedy však vedieme nekonečný boj. 

A zranených pribúda. Potrebujeme vašu pomoc.“ 

Elfie dokončil svoje rozprávanie a ja som už mala vo všetkom jasom. 

Dobre, možno nie tak úplne, ale snažila som sa im veriť.  

Ticho v miestnosti prerušil Alex: „Je čas, vyrážame na Operáciu 

Plyš.“ 

„Operácia Plyš?“ zasmiala som sa. 

„Ten názov som vymýšľal asi hodinu!“ obraňoval sa. 

„Je skvelý,“ pochválila som ho, „teraz sa cítim ako vo filme!“ 

S ostatnými hračkami sme pripravili perfektný plán, určili posledné  

pozície, zbalili užitočné veci a pobrali sa do hračkárstva. 

Malí vojačikovia odomkli obrovské dvere a opatrne sme všetci vkĺzli 

dnu. Každý zaujal svoje stanovisko a čakali sme na  útok. Čakali 

a čakali... 

„Nikto neprichádza,“ skonštatovala vystrašene malá princezná. 

Zrazu sme zo skladu začuli zvuk. Znelo to ako slabý plač. 

„Ja s Alexom sa tam pôjdeme pozrieť,“ prehovorila som, „vy 

zostanete tu!“ 

Povzbudzovaní ostatnými hračkami a vyzbrojení obrovskými 

lízankami sme urobili rozhodujúci krok...  Cítila som, ako sa mi potia 

dlane a atmosféra sa stupňuje. Ali opatrne otvoril dvere. Na zemi 

ležal nehybný Lev. Žiadna armáda, žiadna vojna, len stará hračka, 

z ktorej postupne vypadával plyš. „Operácia Plyš končí,“ 

poznamenal Elfie a do jeho malinkých rúk chytal Levove vypadnuté 

chuchvalce plyšu.  V oku sa mu zalesklo niečo malé... 



Vtedy mi niečo napadlo.  

„Nebojte sa, ja sa o levíka 

postarám!“ ubezpečila som 

ostatných a bežala domov 

s Levom v rukách. 

Ignorovala som krik rodičov 

o tom, kde sa flákam tak neskoro 

večer a jediné, čo ma zaujímalo, 

bola ihla a niť. Vzala som lupu, 

ktorú mi podaroval Ali k deviatym narodeninám a pustila sa do 

práce. Juj, ale som sa vtedy naňho hnevala! Lupa, no to mi bol 

darček! Čo by som ale teraz bez nej robila?! Už to bolo skoro 

hotové, keď  som si spomenula na oko. Jeho krásnemu oku sa 

v babkinom košíku nepodobalo nič. Musela som improvizovať. 

V bratovej skrini sa určite niečo nájde. Kostým piráta, ktorý mu 

mamka kúpila na karneval minulý rok. Rýchlo som zobrala čiernu 

pásku a našila ju Levovi. Vyzeral perfektne. 

Na druhý deň som sa vrátila do hračkárstva. Z batohu som 

nenápadne vytiahla Leva a uložila ho na viditeľné miesto. Uistila 

som sa, že to nikto nevidel a pomaly som kráčala k východu. 

„Mami, mami, kúp mi túto hračku!“ otočila som sa za hlasom 

malého dievčatka, ktoré v rukách držalo zošitého levieho piráta. 

Potichu som pozorovala úprimnú detskú radosť a mamičku, ktorá 

bola rada, že si jej dcéra nevybrala ďalšiu rozprávaciu bábiku na 

baterky. Zaplatili za Leva a blížili sa ku mne. 

„Pekná hračka,“ usmiala som sa na ňu. 

„Ďakujem! Budem ju volať... Lev!“ zažiarila jej iskierka v očiach a ja 

som bola šťastná za ňu. Vlastne, za oboch... 

Natália Košutová 9.B 

 

Nedokončená záchranná akcia 

To nie je možné! Oni to urobili znova! Znova mi zobrali môj telefón. 

A vysvetlenie? Vraj pokiaľ si neopravím dvojku. Dvojku! Božinku, to nemôžu 

myslieť vážne! 

Pochopila by som, keby odo mňa chceli, aby som si opravila dvojku zo 

slovenčiny alebo z chémie. Lenže oni chcú, aby som si opravila dvojku 

z výtvarnej. Vý-tvar-nej!!! Ako si to moja mama vlastne predstavuje? Že teraz 

budem dva týždne bez mobilu a ako dobrá žiačka doma nakreslím nejaký 

pekný obrázok a o dva týždne ho hrdo odovzdám učiteľke a ospravedlním sa, 

že som urazila jej vnútornú múzu? Nemôžem za to, že nerozumiem 

abstraktnému umeniu... Aj keď má učiteľka iný názor, ja som zostala bez 

mobilu. A to je pre mňa podstatné! 

Bez môjho miláčika, bez prístupu na internet, bez informácií a noviniek zo 

sveta... Nie je možné, aby dnešný tínedžer toto prežil. Plač však nepomáha 

a ani krik. Pomaly zliezam po schodoch a vidím moju zlatú mamičku 

v kuchyni. „Už si prestala trucovať, Ela? Poď mi pomôcť s večerou,“ mama na 

mňa hovorila a pritom svoju pozornosť venovala rozpálenej panvici. Od stola 



sa na mňa vyškieral mladší brat. Ocko už odišiel na nočnú. Opatrne začnem 

krájať mrkvu a popri tom sledujem okolie. Hľadám vhodné miesto, na ktoré 

by mohli rodičia ukryť môj mobil. Nič som nezistila. Blíži sa víkend, takže 

budem mať kopec času preskúmať celý byt... Ďalej v tichosti pripravujeme 

večeru a môj braček milený je vkuse na mobile. Prečo jemu nikdy nezoberú 

mobil? Spravodlivosť  - kdeže si?! V tichosti si poprajeme dobrú chuť 

a pustíme sa do jedla. „Klik, klik,“ počujem oproti mne. Zháčim sa, naježím 

ako mačka a skoro začnem prskať: „Ako je možné, že mne zoberieš mobil 

kvôli dvojke, no svojmu synovi, ktorý sa na ňom stále hrá... NIE?“ „Lenže on 

má aspoň dobré známky.“ „Pche, že dobré známky! Jasné, veď je druhák!“  

„Zajtra idem do práce, ocka po nočnej nechajte 

spať, jedlo budete mať v chladničke,“ začne 

rozprávať mama. Pozriem na brata, no ten je aj 

tak pohrúžený do hry a nič okolo seba nevníma. 

V hlave sa mi už rodí plán. Záchranná akcia 

môjho mobilu premyslená! Veď ide o môj život, 

no nie?  

Ráno skáčem z postele, trielim do kúpeľne ako 

namydlený blesk. Odtiaľ rovno do obývačky... 

prehľadávam každý kútik. Nič! Pomedzi 

pootvorené dvere prekĺznem do bratovej izby 

a začnem skenovať priestor tohto brlohu. Samé 

oblečenie, porozhadzované časopisy a myslím, že som zahliadla aj slipy! Fuj! 

„Ježibaba, čo tu chceš? Vypadni!“ ozve sa spod periny. „Nevieš, či si tu 

mamka niečo neodložila?“ pýtam sa brata s tou najväčšou nevinnosťou 

v hlase. „O ničom neviem!“ Toto vôbec nejde podľa mojich predstáv! 

Znudene si pripravím raňajky a sadnem pred telku. „A moje sú kde?“ ozve sa 

odo dverí. „Tam je chladnička, poslúž si,“ odvrkla som bratovi. Chvíľu je ticho, 

ktoré ruší len zapnutá telka, no po chvíli sa ozve chichot. Vkročím do kuchyne 

a vidím otca spolu s bratom v družnom rozhovore. „Čo sa deje?“ pýtam sa ich. 

„Ale nič, len tuto tvoj brat sa mi priznal, že si ráno hľadala mobil.“ 

Chcem sa nadýchnuť, že niečo poviem, no vyruší nás zvonček. Vo dverách sa 

na mňa usmievala kamoška Alex. Nevidela som ju od Vianoc, lebo sa 

odsťahovali. Páni, to bolo super, prekecali sme celý deň. S prísľubom, že 

zajtra sa znova zastaví, som sa s ňou rozlúčila a zatvorila dvere. 

„No vidíš, zabavila si sa a ani si k tomu nepotrebovala mobil,“ pristúpila ku 

mne mama a objala ma. Usmiala som sa na ňu a tiež ju objala. Na moju 

dnešnú záchrannú akciu už ani nepomyslím. Čo tam po tom, že ostala 

nedokončená. 

Radka Bajcurová 9.B 

Práčka 

Naša práčka zjedla 

veci špinavé od jedla. 

Najviac chutili jej nohavice, 

čo sú celé od krupice. 

Ako zákusok mala ponožky, 

chutili jak vanilkové rožky. 

Hlavne, že má bruško plné, 

chystajte  nové náplne! 

Matúš Adamec 5.A 



Vločka 

Spadla veľká vločka, 

nazvali ju kočka. 

Dlhú cestu merala, 

až sa ku mne dostala. 

 

Zavolala si sestričky, 

zabielili nám chodníčky. 

Snehuliakov staviame, 

po kopcoch sa spúšťame. 

 

Keď sa domov vrátime, 

hneď sa všetci sušíme. 

Do vločky sa zasním, 

po chvíli hneď zaspím. 

 

Už sa sniežik topí 

a s ním všetky stopy. 

Jar už klope na vráta, 

vločka s tým však neráta. 

 

Vločka sa už roztopila 

i  slza sa zaiskrila. 

Tento čas bol veľmi príma, 

o rok k nám zas príde zima. 

Alžbeta Fedurcová 5.A 

 

Tunel 

 Dlhé roky sme túžili po psíkovi. Jediné zvieratá, ktoré sme mali 

doma, boli sliepky a akváriové rybičky. Raz na jar sa nám naše prianie 

splnilo. Zaobstarali sme si čistokrvného labradora Aresa. Ares náš život 

urobil zaujímavejším. Vďaka nemu sme zažili veľa zábavy, ale raz sa 

dostal do nepríjemnej situácie. 

 Bola zima a s bratom Viktorom sme do veľkej kopy snehu vyhĺbili 

tunel. Bol dlhý viac ako tri metre a ja som mal byť prvý, kto ho vyskúša. 

Doplazil som sa asi do polovice, keď vtom začal Ares liezť z druhej strany. 

Snažil som sa cúvnuť, ale zasekol som sa. „Čo teraz?“ Vpredu pes, vzadu 

úzky tunel, jednoducho bezvýchodisková situácia. Chytala ma 

klaustrofóbia. Tunel bol tmavý, úzky, sneh pôsobil akoby sa chcel na mňa 

každú chvíľu zosypať. Zamyslel som sa. Tunel za mnou nerozšírim, teda 

musím nájsť spôsob, ako sa dostať cez Aresa. Spomenul som si, ako veľmi 

psy neznášajú fúkanie do tváre. Tak som začal!  



 Fučal som, fúkal, funel naňho, až kým nezačal ustupovať. No 

sláva! Lenže asi meter od konca Ares zastal. Zjavne ho už nebavilo 

ustupovať a podriaďovať sa mi, pretože vyceril tesáky, začal vrčať 

a štekať.  

 Je pekné, že labrador je obľúbený, milý a priateľský psík, ale to je 

posledné načo myslíte, keď na vás cerí zuby dvadsaťpäťkilogramová 

obluda a vy ste bezbranní. V panike som začal cúvať a skončil som tam, 

kde som začal. V strede tunela. Vtedy som naozaj začal panikáriť. 

Nenapadal mi žiaden spôsob, ako sa dostať von z tunela.    

 „Mišo, Mišo, nemám začať kopať do steny?“ znela bratova otázka. 

 „Nech ťa to ani nenapadne,“ kričím na Viktora, „nechcem skončiť 

pochovaný pod snehom na vlastnom dvore!“ 

 Po niekoľkých minútach som si to rozmyslel. Viktorovi som 

neveril, tak som začal hrabať sám. Pomaly som sa pretočil a rukami som 

začal ohrabávať strop. Netrvalo to tak dlho, ako som predpokladal. Po 

chvíli som sa živý a zdravý vynoril z tunela. To však nebol koniec!  

 Ako som vyliezol z rozhrabaného tunela (a nerobil som to práve 

najcitlivejšie), steny sa zrútili a odrezali Aresovi oba východy. 

 „Čo si to urobil? Veď si tam nechal zasypaného Aresa!“ kričal 

Viktor ako zmyslov zbavený.   

 Šokovaný som sa obrátil na brata, ale hneď som sa spamätal 

a začal bratovi pomáhať. O Aresa som sa naozaj bál, ale nebol na to dôvod. 

Bol síce trošku vydesený, ale rýchlo sa spamätal. Vyskočil na mňa a asi po 

desiatykrát mi strhol čiapku z hlavy. To má v zime vo zvyku. Nechcel som, 

aby mi zničil čiapku, tak som ho začal naháňať.  

 Niekde som počul, že vďaka psovi má človek dvakrát viac pohybu. 

Po tom, čo som ho takmer hodinu naháňal po dvore tomu naozaj verím.  

 Čomu už neverím, sú tunely. Tie u mňa skončili. Ten nepodarený, 

úzky a tmavý priestor, ktorý sme pred rokom vytvorili bol prvý a posledný 

(ak nerátam Branisko a jemu podobné), do ktorého som kedy vošiel a Ares 

sa odvtedy tiež nezmenil. Stále je úplne šibnutý, ale všetci ho máme radi, 

pretože robí náš život pestrejším. 

 

Michal Židzik  8.B 

 

 

Môj miláčik 
 

Sníval sa mi krásny 

sen. 

Čo v ňom bolo? 

Len ja viem. 

V tom sníčku ma 

nakrátko 

držalo malé šteniatko. 

 

Ráno, 

keď som čerstvá vstala, 

hneď k búde som utekala. 

Odniesla mu kostičku, 

ba i mliečka trošičku. 

 

Potom šupom do školy, 

veď učiť sa nebolí. 

Avšak čas som poháňala, 

domov za ním som sa hnala. 

Do večera sa s ním hrala, 

šantila a zabávala. 



 

Ako skončil krásny sen? 

Premenil sa na skutočnosť. 

Teraz v búde za domom 

býva Benko,  Beny, 

náš psí šampión 

a môj miláčik. 

 

Eva Onderišinová 3.C 

 

 

Ktovie... 

„A tak v roku 1849 objavili tamojší baníci mincu, ktorá im mohla 

zaručiť bohatstvo až do smrti...“ rozliehajú sa triedou slová učiteľa 

dejepisu. Obzriem sa okolo seba a vidím rovnaký znudený výraz na 

tvárach mojich spolužiakov. Učiteľove slová akoby nemali konca a ja 

cítim, ako každým pohybom sekundovej ručičky sú moje viečka 

ťažšie a ťažšie. Čo sa stane, ak ich na chvíľu zavriem? 

 

Dnes máme v kaštieli slávnosť. Môj „drahý braček“ má narodeniny. 

Od rána sú tu obrovské zástupy mešťanov i dedinčanov, ktorí musia 

obdarovať  grófskeho synáčika. Nenávidím to. Celý deň sledujem 

chudobných ľudí, ktorí sú ochotní odovzdať aj to najcennejšie čo 

majú, zatiaľ čo my, odetí v šatách na mieru, pohodlne hľadíme na 

tento cirkus. 

„Ty sa opovažuješ dať mi nejakú škaredú mincu?! Veď tá určite 

nemá žiadnu hodnotu!“ všeobecnú pozornosť upúta zlosť môjho 

rozmaznaného brata. „Hej, braček, ak ju nechceš, nechám si ju ja,“ 

pristúpila som k nemu. „Ďakujem vám, moja pani. Táto minca sa 

vám určite odvďačí, len konajte opatrne,“ povedal už postarší pán 

v skromných šatách. Niečím ma zaujal... zvláštne. A tie jeho slová... 

Odpila som si z teplého čaju a pozornosť ďalej venovala svojim 

spoločníkom. Mám rada čajové posedenia. Pozorujem okolitý park, 

počujem kvapky vody vo fontáne, v diaľke sa ozýva slobodné 

vtáctvo... Cítim jemný vánok hrajúci sa mi s vlasmi a láskavý dotyk 

slnka na mojom líci.  Vychutnávam si tento pocit voľnosti, moje 

myšlienky sú úplne slobodné... Jasné, Angelika! Jej otravný smiech 

ma v okamihu vrátil do reality. Otrasná parochňa len kraľuje 

celkovému nevkusu. Preafektované vystupovanie priťahuje 

pozornosť všetkých. Práve hovorí o svojej novej hodvábnej šatke 

z Ázie. „Tvoja nová šatka by v tej fontáne vyzerala určite lepšie!“ 

pomyslela som si s úškrnom. Vtom sa stalo niečo nezvyčajné. 

Obyčajná osa tak vystrašila našu koketu, že tá celá bez seba jačiac 

a pištiac skončila vo fontáne. Dobrá výchova mi nedovolila prejaviť 

emócie, no drobný úškľabok som si neodpustila. Naša ružička sa 

v momente zmenila na smutnú vŕbu. „Minca, prepánajána, veď to 

určite spôsobila tá minca! kričalo celé moje vnútorné ja... 

Moja tajná kúzelná pomôcka ma dlho nesklamala. Ľudia naokolo 

boli zrazu milí, ústretoví, zobali mi z ruky... Čo som si viac mohla 

priať?! Angeliku. To dievča mi stále ležalo v žalúdku. Jej 



neznesiteľná arogancia už musí skončiť! Prechádzka zasneženou 

záhradou poskytovala výbornú príležitosť. „Sneh na konároch je 

ideálny. Už len vyčkať správnu chvíľu a ...“ už sa mi pred očami 

premietal nový výjav zasneženej Angeliky.  Lenže sa stalo niečo, čo 

som tak skoro nepredvídala. Sneh z konárov skončil na mojej hlave! 

Premočená a zahanbená som z vrecka vytiahla malú mincu. Krásna 

zlatá vecička bola na nepoznanie. Celý jej povrch totiž pokrývala 

hrdza. Nahnevane som mincu hodila do našej studne... 

 

Čľupnutím mince o hladinu vody som sa prebudila. Alebo to bol hlas 

pána učiteľa? „Natália! Natália, vstávaj!“... „Prepáčte, ja... Mne sa 

snívalo o tej minci, o ktorej ste nám rozprávali,“ rozdýchavala som 

svoj sen. „Snívalo sa ti o minci?“ ironicky sa spýtala moja 

spolužiačka, „a čo, ako šla minca na vandrovku?“ Všetci sa začali 

smiať a ja som len nemo hľadela pred seba... 

        Natália Košutová 9.C 

 

HAVKÁČ 

 

Môj chvost ho teší veľmi, 

vládnem preto medzi zvermi. 

Doma nemám páru, ver mi. 

 

Len sa hnevá pánko môj, 

keď kosťami zdobím dvor. 

Nechápavý som ja tvor? 

 

Tú najkrajšiu kostičku 

vopchal som pod stoličku. 

Potešiť ho trošičku... 

 

Hryziem deku, to je moje. 

Skúmam blchy dvoje, troje, 

nech zakryjem nepokoje. 

 

Radosť mi do srdca skáče, 

úsmev – známe to maskáče. 

...má on slabosť na „havkáče“. 

Alex Taňkoš 5.C 



Spolu nám to ladí 
 

Kde sa vzal, tu sa vzal, 

pri posteli ráno spal. 

Žmurkol na mňa 

hnedým očkom, 

slnko za oblôčkom 

pošteklilo 

jeho fúzik, 

namotal ma sťa motúzik. 

 

V hebkej srsti farby zlatej dal mi nádej. 

Vraj je môj, do srdca sa vryl, 

pod koberec skryl, 

svoj chvostík 

sťa maják vystrčil. 

 

Na záhrade vo voliére denne čaká. 

Má ma rád, mám ho rada, 

k nohám vďačne sadá, 

ňufáčikom hladí. 

Benyk, 

 môj psík, spolu nám to ladí. 

 

Evka Onderišinová 3.C 

 

Tajomný žobrák 

 Raz dávno žil v meste Humenné chudobný obuvník. Žena mu 

umrela a on zostal so siedmimi deťmi sám. O deti sa staral najlepšie 

ako vedel. Aj modré z neba by im zniesol, keby mohol. Jedno ho 

však veľmi trápilo. Nie vždy mal čím deti nakŕmiť. 

 Čas ubiehal a na ich dvere už dávno nikto nezaklopal, aby 

mu obuvník opravil alebo ušil nové topánky.  Musel sa poriadne 

zvŕtať, aby nakŕmil sedem hladných krkov...   

 Raz večer ktosi predsa len zaklopal. Bol to žobrák, uzimený 

a hladný. Prosil obuvníka o nocľah. Tomu bolo žobráka ľúto, a tak 

dal sa mu zohriať, ponúkol ho polievkou, čo deti nedojedli a ustlal 

mu v kúte za teplou pieckou. Žobrák sa obuvníkovi za jeho dobrotu 

poďakoval a ľahol si, že si trochu zdriemne. Zatvoril oči, no 

nezaspal.  

 Medzitým dal obuvník spať aj svoje deti. Keď zaspalo aj 

posledné, potichu zobral žobrákove topánky a začal ich zašívať, 

vymenil na nich aj deravé podrážky. Keď bol s prácou hotový, 

položil topánky k žobrákovým nohám, sfúkol sviečku na stole a sám 

si od únavy ľahol do postele. Netušil však, že žobrák ho 

s prižmúrenými očami pozoroval a spokojne sa popod fúzy 

usmieval. Skoro ráno, keď všetci ešte spali, žobrák si obul svoje 

opravené topánky, na stôl položil mincu a vytratil sa z chalúpky. 

 Obuvník sa ráno veru čudoval, že žobrák tak zavčasu odišiel. 

Keď našiel na stole položenú mincu, veru sa potešil. Netušil ešte, že 

to nie je obyčajná minca, ale čarovná. Zistil to až vtedy, keď si za ňu 



niečo kúpil a riadne zaplatil. Minca sa mu zakaždým, kým došiel 

domov s nákupom, objavila znova vo vrecku.  

 A tak obuvník odkedy prichýlil vo svojej chalúpke 

tajomného žobráka, už nikdy so svojimi deťmi nehladoval. 

Zuzana Bartková 8.C 

 

 

Miluješ hviezdy? 

 Neviem prečo, ale myslím si, že som asi jediné 15-ročné dievča, 

ktoré takto rozmýšľa. Moji kamaráti (ak sa tak niektorí dajú nazvať) myslia 

len na to, ako sa ísť niekde opiť alebo kedy presne utečú z domu na 

diskotéku. Aj keď s nimi chodím von, takéto veci ma vôbec nelákajú. 

Takmer všade a vždy rozmýšľam o živote. Prečo som tu ja a nie niekto iný, 

prečo som práve zo Slovenska, čo sa asi udeje za minútu, hodinu, rok? Čím 

budem v budúcnosti, prečo sú niektorí ľudia chorí ? Prečo majú niektorí v 

živote väčšie šťastie ako iní ? Myslím na to stále a neviem sa sústrediť na 

nič iné. Aj keď som doma, sedím na posteli a premýšľam, až kým za mnou 

nepríde mama či som v poriadku (asi si myslí, že patrím na psychiatriu), 

alebo sestra, aby som sa s ňou išla hrať. Lezie mi to už poriadne na nervy, 

pretože o tom nechcem premýšľať a chcem normálne žiť. Väčšinou si 

čítam niečo o náboženstvách, vesmíre, mágii. Jedného dňa, keď mi to už 

liezlo poriadne na nervy, som sa rozhodla, že sa pokúsim zmeniť. Začala 

som si písať denníček a povedala som si, že budem robiť všetko, len nie 

premýšľať. 

 

1. DEŇ – štvrtok - 22:54 

Nemôžem spať. Píšem si s kamarátkou a pýtam sa jej, či by sme zajtra šli 

von. Bola dosť prekvapená, pretože ja som takmer nikam nechodila, ale 

súhlasila. 

 

2. DEŇ – piatok -15:46 

Dnešný deň bol v škole hrozný. Dostala som asi tri päťky, ale bola som 

zvyknutá, keďže          som sa nedokázala sústrediť na učenie... Prišla som 

sa prezliecť a večer idem von.  

                              20:49 

Obliekla som si vyzývavé šaty a šli sme. Kamarátka ma zoznámila s novými 

ľuďmi. Chcela som zapadnúť, ale boli úplne opití. Tak som sa rozhodla, že 

nebudem myslieť na následky a  skúsim alkohol aj ja. Naliali mi niečo 

hnedé a ja som sa skoro povracala. Bolo to úplne hnusné. Bola asi hodina 

po polnoci, keď som sa vrátila domov. Nebola som vo svojej koži, ale bola 

som šťastná, že som nemyslela na vesmír, na anjelov. 

 

3. DEŇ – sobota -10:18 

Zobudila som sa s bolesťou hlavy. V sobotu dávajú môj obľúbený seriál 

o vede, no napriek     

tomu som sa rozhodla, že si ho nepozriem. Radšej pôjdem s včerajšou 

partiou von.     

                                           20:33 

Dnes som vyskúšala cigarety. Nechcela som byť znova tá trápna. 

4. DEŇ – nedeľa - 8:34 

Sme v kostole. Opäť som sa totálne zamyslela, no dokázala som sa 

vytrhnúť z mojich   myšlienok a myslieť na to, čo by som ešte urobila pre 

svoj ,,nový začiatok“. 



5. DEŇ – pondelok - 5:02 

Znova pondelok. Vôbec sa mi nechce. Rozhodla som sa, že dnes nepôjdem 

do školy.      (Stále lepšie ako schytať ďalšie päťky). S kamarátkou sme šli 

na nákupy. Kúpili sme si      ďalšie cigarety. 

 

6. DEŇ – utorok - 17:24 

Už  niekoľko dní nič nejem. Dá sa povedať, že len fajčím a túlam sa 

s partiou. Dôležité  pre mňa je, že nemyslím na veci okolo nás. Dni plynú 

veľmi pomaly. Cítim sa divne  bez môjho vesmíru. 

 

7. DEŇ – streda - 1:13 

Krv. Dych. Tep. Srdce. Mama. 

Je mi neskutočne zle, neviem dýchať. Držím mamu za ruku a ona kričí 

niečo ako: ,, Zostaň so mnou..., počúvaj ma....!“   Viac si nepamätám… 

 

8. DEŇ – štvrtok - 7:34 

Nemocnica. (fakt super…) Vraj som po kolapse a musím oddychovať. 

Hrozné. Mama vedľa mňa plače, ale hovorí, že sú to slzy šťastia. Je 

šťastná, že som OK.         

                                17:58 

Na vedľajšej izbe je chlapec. Volá sa Lukáš. Venuje sa mi celé popoludnie. 

Rozprávame sa asi dve hodiny. Už mi stihol porozprávať takmer všetko o 

svojom živote. Hanbila som sa za tieto uplynulé dni. Lukáš skolaboval, 

skolaboval, lebo jeho rodičia sa rozvádzajú. A ja? 

9. DEŇ – piatok - 16:30 

 Lukáš mi povedal, že nemá rád partiu, v ktorej je. Všetci  si v nej len 

nadávajú a robia samé 

 hlúposti. Hanbí sa odísť, lebo všetci ho majú za ,,drsňáka“ . A tiež mi 

povedal, že rád by  

 vedel niečo o hviezdach, o vesmíre, prírode.. 

 

10. DEŇ – sobota - 4:49 

Asi som sa zamilovala. Ja! Ešte sa mi nikto doposiaľ nepáčil. Lukáš spí a ja 

si uvedomujem, akého úžasného chlapca som stretla. Predsa len nie som 

jediná, ktorá rozmýšľa o živote. Tých posledných niekoľko dní nebolo nič 

pre mňa. Bol to krok vedľa.  

 

11. DEŇ – nedeľa - 12:04 

Ráno som sa dozvedela, že Lukáša prepustili. Došlo mi, že ho už nikdy 

neuvidím. Mýlila som sa. V izbe na stole ma čakal list. List od Lukáša!!! 

(ako z romantického filmu) Písal v ňom: 

,, ... Ty, ja, hviezdy, kakao? Piatok o 19:00 pri fontáne!...“ 

                                             12:16 

Predychávam a neverím... Som šťastná ...  

 

12. DEŇ – pondelok - 11:04 

Konečne doma! 

 

Myslím, že môžem vynechať niekoľko dní, nič dôležité sa nestalo, myslela 

som len na Lukáša a piatok.  

16.  DEŇ – piatok - 18:37 

Som vystresovaná a zároveň šťastná. Mám stretko s Lukášom. 

 

17. DEŇ – sobota - 9:34 

Taaakže.. s Lukášom asi tvoríme pár. Viem, mám 15 a on 16, ale je veľmi 

rozumný a dobre  sa mi s ním rozpráva. Hovorili sme si všetko a o 



všetkom. Samozrejme, aj o mágii, anjeloch, vesmíre a veciach, ktoré nás 

oboch zaujímajú. Začali sme počítať hviezdy. Dúfam, že nikdy 

neskončíme.... 

18. DEŇ – nedeľa - 3:06 

Som šťastná... Milujem hviezdy.... 

 

 

Ema Balková 9.C 

 

Je tam... 

Po kvapkách nasávam nadšenie 

v obave, že mi utečie 

vkladám ho do skrine 

medzi otcove košele 

 

Viem, zakaždým, keď ju 

otvorím 

je tam... 

zazerá, nadšené, 

že zbadalo ma 

 

Občas ho prichýlim, 

potuľkám na dlani 

posadím na vankúš vedľa mňa 

obaja zaspíme 

nadšením horíme... 

Samuel Onderišin 9.C 

 

Kúzelná  jar 
 

Slniečko sa zadívalo 

dolu na zem z oblohy... 

 

Rozprestrelo svoje lúče 

po oblinách kopcov, lúk. 

A už sniežik mizne z polí, 

ozýva sa vody hluk. 

 

Slniečko, 

ty, teplý zázrak, 

vrelý úsmev po zime, 

vtáčik nôti jarnú pieseň, 

v jej tónoch sa tešíme. 

 

Viktória Petrovčinová 7.A 



 

Najlepší priateľ človeka 
 

Mám ja doma psíča malé, 
cupká ono za mnou stále. 
Malý ňufák, čierne očká, 

kedy prídem, 
či sa dočká? 

 
Vrtí chvostom pod dverami, 
vždy je rada, keď je s nami. 

Pri chladničke stále striehne, 
sadne si 

a už sa nehne. 
 

Niečo dobré by si dala, 
aby bruško sýte mala. 

Povely zvláda  ľavou zadnou - 
sadni, ľahni, high  five 

labkou malou. 
 

Odmenu jej za to dám 
a silno ju vystískam. 
Je to priateľ najlepší, 

náladu mi vylepší, 
oblíže a poteší. 

 
Laura Cichá 7.B 

 
 

 

Letná brigáda 

 Leto je už tu a mne sa len tak doma sedieť nechce. Ozvala 

som sa kámoške a šli sme do mesta. Keď sme došli do centra, hneď 

sme vošli do prvého obchodu s topánkami. Zbadal som krásne, 

čierne, šnurovacie topánky na platforme. Opätok bol vysoký asi 

desať centimetrov. Mali aj moju veľkosť. Sedeli mi ako uliate. 

Všetko bolo super, až na to, že boli drahé a ja som stopäťdesiat eur 

nemala ani v pokladničke. A tak mi nič iné nezostalo, len 

povzdychnúť si. Pri odchode som im povedala: „Ja sa po vás 

vrátim!“    

 Prišla som domov a po zistení finančného stavu mojej 

pokladničky som sa rozplakala. Zrazu sa otvorili dvere mojej izby 

a vošli rodičia, ktorým som všetko vyrozprávala. Mama pohotovo 

zareagovala: „ Ak budeš týždeň upratovať, dostaneš desať eur.“  

 „ Nie, to nie je dobrý nápad! Čo keby si išla brigádovať 

k ujovi Peťovi 

a k jeho koňom? 

Zajtra mu 

zavolám,“  

navrhoval otec.  

„Oci, to je skvelý 

nápad!“ vykríkla 

som a rozžiarili sa 

mi oči šťastím. 

Bola som šťastná 

nielen preto, že 



budem mať časom nové topánky, ale aj preto, lebo budem pracovať 

pri koňoch a kone sú môj sen.  

 Otec svoj sľub splnil a ja ešte v ten deň som bola pri nich. 

Najprv som sa zoznámila s koňmi, potom so starostlivosťou o ne. 

Starostlivosťou sa rozumie výmena podstielky, česanie hrivy 

a chvosta, čistenie kopýt a tela. Taktiež ich nakŕmiť a pustiť ich do 

výbehu. Nakoniec, keď som toto zvládla, mohla som jazdiť na 

jednom z nich. No nebolo to hneď. Veď ani moje topánky neboli 

hneď, ale prišiel deň, keď som šla do obchodu a kúpila si tie krásne 

topánky. 

 Vždy vravím, že leto je najkrajšie obdobie v roku. Vtedy 

zažijete všeličo. A hoci som si topánky už kúpila, na brigádu chodím 

stále, lebo kone milujem.   

 

Lýdia Gladysová 8.B 

 

Traduje sa po okolí dávna legenda... 
 

 

Traduje sa po okolí dávna legenda... 

O minci svätca neznámeho, 

neznáme, žiaľ, mena jeho... 

O minci lesklej, ba žiarivej, 

akej nikde niet. 

Každý vlastník s dobrým srdcom 

s mincou našiel šťastie hneď. 

 

Minca táto, 

symbol zmieru medzi vladármi, 

razila si cestu krajmi, 

putovala od dlane k dlani, 

vlastnili ju mnohí páni. 

Od Karola, k Filipovi 

viedla cesta cez panstvá, 

Matej Korvín daroval ju Homonii 

spolu s erbom do vienka. 

Až skvelého Andrassyho 

ťažila na ňu spomienka, 

lebo posledný bol pánom svojho blaha. 

V časoch jeho po minci 

vraj zem sa zľahla. 

 

Traduje sa po okolí dávna legenda... 

O minci svätca neznámeho, 

neznáme, žiaľ, mena jeho... 

O minci drahšej ako zlato, 

ako všetky kovy. 

O tej, ktorá svetlo niesla 

aj do najtemnejšej nory. 

Jej poloha nie je známa, 

no šíria sa zvesti... 

Nachádza sa v jednom meste 

vo fontáne na námestí?! 

 

V meste s minulosťou v hrsti, 

700 rokov legendárnych 

ťa odtiaľ nepustí. 



V meste slávy, 

no i obyčajnom meste 

plnom milých ľudí. 

Tak pátranie po minci vzácnej, 

na ktorú sme hrdí, 

sa stalo poslaním i zvykom. 

V mojom meste 

aj ja chcem byť pritom, 

keď minca šťastia po rokoch zažiari 

a úsmev nadšenia 

objaví sa na tvári nás, 

hrdých Humenčanov. 

 

Samuel Onderišin 9.C 

 

Vločka 

Hľadím na vločku 

jak jemne padá, 

ako sa ligoce, 

ako si sadá. 

 

Vločka, vločku prikrýva, 

až je z toho perina. 

Zahaľuje celú stráň, 

všetky lesy, ba aj kraj. 

 

Vločka s vločkou sadá na dom, 

už pokrytý je aj strom. 

Sneh pokrýva lúky, lesy, 

deti radujú sa kdesi. 

Jana Orlejová 5.A 

 

 

Slniečko 

Ráno vychádza ako dieťa, 

zlatým lúčom pohládza každý strom. 

Prechádza sa po oblohe svetom, 

nazerá do postieľok deťom. 

Deti sú občas dobré, občas zlé, 

občas počuť ich smiech. 

Ach, to je krása! 



Úsmev detí je ako sen, 

je ako melódia, ktorá zaznieva svetom. 

Slniečko svieti aj preto, 

aby sa na Zemi dobre žilo deťom. 

Zuzana Onuferová 5.C 

 

 

 

 

 

Slnečnice 
 

Slnečnice, tanečnice, 

tralala. 

Za slnkom sa každá jedna 

hompáľa. 

Obliekli si žlté šaty 

a už chichi, chacha, 

veselo... 

Cupi, lupi, 

hopky, dupky, 

tancujú si  

na lúčine nesmelo. 

Eva Onderišinová 3.C 
 

Hory, ktoré chrlia oheň  
Bolo to dávno, pradávno, ešte predtým, než bohovia stvorili 

život. Bohovia vtedy vytvárali rieky a jazerá. Do výšin týčili 

mohutných horských strážcov, ktorí mali dávať pozor na všetko, čo 

vytvorili. Hĺbili doliny a pretvárali skaly. Keď už začal vznikať svet, 

v ktorom by mohli žiť rôzne tvory a bytosti,  bohovia sa rozhodli, že 

darujú všetkým tvorom slobodu a vlastnú voľu, aby mohli jestovať a 

konať bez zásluhy bohov. 

No jeden z bohov nesúhlasil. Tvrdil, že musia mať vládu nad 

všetkými tvormi a nesmú ich nechať slobodných a bez pánov. Meno 

toho boha bolo Anarfemix, prezývali ho  Vulcanix, pretože bol 

bohom ohňa. Hrozil, že kladivom rozdrtí hory, že svojou sekerou 

zotne všetky stromy a žiarou svojho ohňa nechá vyschnúť všetky 

vody.  

Mnoho bohov sa k nemu pridalo. Niektorí suhlasili s jeho 

názorom. Niektorých donútil. Niektorých presvedčil. Spolu zaútočili 

na ostatných bohov. No prehrali. 

Vulcanix ušiel a skryl sa vo svojej pevnosti nazývanej 

Utumno, ktorá bola zo severu chránená pohorím zvaným Železné 

hory. Po dlhom čase premýšľania a plánovania sa vybral prehľadať 

všetky kúty vesmíru. Vyhľadal slabších božských tvorov, z ktorých 

zostavil svoju armádu. Vztýčil obrovské pece a dielne, ktoré 

zamaskoval ako hory. Kul v nich zbrane a brnenia pre svoje hordy. 

Zakaždým, keď sa v dielňach pracovalo,  vypúšťali sa do vzduchu 

obrovské oblaky dymu a valil sa z nich tekutý oheň.  

Za ten čas bohovia stvorili život a darovali mu slobodu. 

Bohovia si za pána zvolili Elenweho – vládcu vzduchu a priateľa 

vtákov. Tomu orly doniesli správu, že Vulcanix vytvoril dielne a 

armádu pripravenú na útok. Elenwe neváhal a nechal Auleho 

vytvoriť zbrane pre bohov aj ľudí. Potom zistili, že Vulcanixove 

armády z juhu pochodujú do útoku. Tak sa stalo, že sa strhla tá 

najväčšia bitka v histórii bohov aj ľudí. 



   Bohovia zničili Vulcanixove armády, no Vulcanix naďalej 

zhromažďoval vojakov a kul zbrane. Vždy keď v nich pracoval, tak 

do vzduchu stúpali oblaky tmavšie ako noc a z otvorov na okraji hôr 

sa valilo stále viac tekutej lávy. Ľudia vedeli, že Vulcanix práve 

pracuje vo svojich dielňach, a preto tieto hory nazvali vulkány. 

 

Manuel Sninčák 7.B 

Strom 

Zasadil ma chlapec.  

Zalieval ma, chodil ku mne.  

Vyrástol som. Na kopci stojím jediný. 

Nepohnem sa ani na jedinú minútu.  

Stojím nepovšimnutý, sledujem  

zvieratá, ako sa voľne pohybujú. 

Čas plynie... 

Stojím   

storočie, 

  chlapec  

 nechodí.  

Kôra  

schne, 

listy tiež. 

Nevládzem...  

 

Natália Cholpová 8.C 

Hlad 

Prepadol ma veľký hlad, 

chladnička je kamarát. 

Otváram jej poklady, 

či si s hladom poradí? 

 

Slaninka mi veľmi chutí, 

ponorím sa do jej chuti. 

A čo skrýva polička? 

Dve bielučké vajíčka. 

 

Omeleta vajíčková 

už ma hlasno k stolu volá. 

K tomu šalát mrkvový, 

už hlad berie sa v nohy! 

 

Moje bruško spokojné, 

veselo si podrieme. 

A pre dobrú pohodu, 

dáme si aj kofolu. 

 

Alžbeta Kuľhová 5.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...  

 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 Lenka 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 9.C 

 

 

 

BÁSEŇ O MNE 
 

Nechcem všetky hviezdy z neba, 

nechcem mať tak veľa, 

stačí úsmev na perách. 

Chcem žiť v spokojnosti, 

chcem sa tešiť z maličkostí. 

 

Nechcem drahé mobily, auto, hodinky... 

Nechcem všetko zo zlata. 

Stačil by mi pocit taký, 

že ľudia sú k sebe zlatí. 

 

Chcem azda tak  veľa? 

Asi áno, 

možno nie. 

Možno takýto svet neexistuje. 

A možno niekto 



na druhom konci sveta 

sa tiež podobnými otázkami zmieta. 

 

A ja  ho raz stretnem, ktohovie. 

Azda je niekde blízko mňa 

a ja o tom neviem. 

Verím,  

že príde ten správny čas, 

ja budem žiť spokojne , 

a  svet bude plný krás. 

 

Viktória Lacová 7.C 

 

Budík 

Mám priateľa - nepriateľa, 

čo si zo mňa pravidelne 

od pondelka do piatka strieľa.  

Prezradím vám, kto to je. 

Ach, to ranné vstávanie! 

Sladko sa mi prihovára, 

no mňa z neho bolí hlava. 

Vstávaj , moja milá, už je čas, 

musíš toho veľa stihnúť zas. 

V tej chvíli sa začnem búriť, 

šepkám, prosím, ticho, nerušiť! 

Sníva sa mi pekný sen, 

nechcem veľa, len dosnívať ho chcem. 

Budík nemá zľutovanie, 

zvoní, zvoní, zvoní stále. 

Dobre teda, milý budík, vravím ospale, 

vyhral si, blahoželám, 

tak ja teda vstanem. 

No zajtra ti to spočítam 

a z teplej postele veru nevstanem. 

Konečne je víkend pred nami! 

Zuzana Bartková 8.C 

 

Dar 

Bol si ten najkrajší dar, 

ktorý som dostala, 

bol si ten, 

ktorý ma chránil, 

keď som sa bála. 

 

Prečo teda slzy skrývať, 

keď mi navždy odchádza 

bytosť vďačná, trpezlivá, 

ktorá ma nikdy nezradila? 

 

Dnes už viem, 

kto bol môj najkrajší dar. 

Mohla som mu veriť, 

môj psík, môj verný kamarát. 

 

Emma Lukáčová 8.B 



Dúhová 

Láme sa dúha napoly, 

na poli jej tiene neboli. 

Siahali leda po rieku, 

hľadali cestu ďalekú.  

Z oblohy padli nechcene, 

azda ich vietor poženie. 

Lámu sa farby ostošesť, 

čo – ktorá tej druhej 

chce len riecť? 

Lámu sa,  

trieštia skielka dúhové, 

v odtieňoch farieb pozhoviem. 

Pohladím dúhu na líce, 

pozliepam sklíčka tisíce. 

Dúhová. 

 

 

Ochutnávka v daždi... 

 
V jesennom ošate 

daždivá hudba znie. 

Cupitajú, lopotajú, 

kvapky, 

tie sa so mnou hrajú. 

Lákajú ma 

tie ich vnady, 

ochutnať ich 

do záhrady 

utekám... 

 

Samuel Onderišin 9.C 
 
 

Ťahák 
 

 Pohodlne usadený v lavici pri okne čakám, kedy zazvoní. 

Mišo, rozvalený na opačnom konci lavice, „zabíja nudu“. Nuda je 

nuda. S tým nič nenarobíte. Má niekoľko podôb a nie každá je 

príjemná. Rodinná nuda je, keď tato leží na gauči pri telke 

a bezcieľne prepína programy, mamina sa nudí tesne vedľa 

a kamaráti sa v tej chvíli len a len s Nesbom. Našej najmladšej 

tímovej hráčke, Píšťalke, toto slovo zrejme nehovorí nič. Tá sa totiž 

nikdy nenudí, to my sme tí, ktorí ju večne pri niečom dôležitom 

vyrušíme... Úplne iný typ je ale nuda pubertiaka  za dverami jeho 

izby alebo napríklad aj v takej škole. A to je presne Mišov prípad. 

 Pred týždňom som ho naverboval, nech sedí tento mesiac so 

mnou v lavici. A už týždeň svoje rozhodnutie ľutujem. Blíži sa totiž 

hodina matematiky a s ňou aj riaditeľský test, ktorý možno padne 

práve dnes. A tak Mišo od veľkej nudy už od rána píše ťahák. O tom, 

že je to kvôli testu ani počuť nechce. Čmára ho rôznymi vzorcami 

a poučkami, škrtá a prepisuje, robí všetko preto, aby sa naň 



zmestilo, čo najviac vedomostí  

z dielne deviataka. Myslím, že ani sám 

neverí tomu, že pochopí, čo na ňom 

má a v správnej chvíli to bude vedieť 

použiť. 

 „Mišo, keby si sa doma bol pozrel do 

zošita, už si to stokrát mohol vedieť, 

veď matika ti celkom ide.“ Pokúšam sa 

mu dohovoriť. „Daj pokoj, doma mám 

inú robotu. Ani nestíham všetko 

porobiť.“ „A čo také doma robíš?“ 

ohúrene sa pýtam. „ Veď práveže nič. A vieš koľko času mi to 

zaberie? A ako dlho to trvá?“ Tak tomu ja naozaj nerozumiem. 

 CŔŔŔN, CŔŔŔN, CŔŔŔN... Zvoní!  Matikárka vchádza takmer 

súbežne so zvonením, vraj aby nám neutiekla ani minúta. Nuž čo, 

veličiny sú veličiny. Bez toho, aby sa aspoň sa sekundu posadila, 

hneď od dverí rozdáva  testy, vrelý pozdrav od riaditeľa, k nim 

odpoveďové hárky a: „Pracujte!“ Štart a ideme na to! Čítam 

a počítam, krúžkujem a dopisujem, skrátka, pozorne rátam. Po 

nejakej chvíli pozriem očkom na Miša a neverím vlastným očiam. 

Mišo suverénne odpisuje vzorce z ťaháka na stole. Ťahák? 

Pokrkvaný,  otvorený, ničím nekrytý leží na lavici v tesnej blízkosti 

testu a Mišo  je za frajera. Matikárka? Tá pozorne sleduje prelet 

vrabcov, ako moja mamina hovorí „nad kukučím hniezdom“,  

a o nás  ani okom nezavadí. Inokedy jastrí po triede ako sokol, 

prechádza sa pomedzi lavice a teraz? Teraz hypnotizuje čvirikov za 

oknom. Ej, má ten Mišo ale šťastie, takmer mu závidím. Po minúte 

si ho už nevšímam, moju pomoc nepotrebuje, tak si spokojne 

počítam ďalej. Čas sa kráti, vpisujem posledné odpovede, keď tu 

zrazu mi padne na hárok akýsi tieň. Čo tieň? Rovno búrkové 

mračno. Už viem, že je zle a po chvíli bude nasledovať hurikán. „ 

Mišo, ty čo robíš? Ako si si to dovolil? Ťahák a rovno mne pod 

nosom?!“ Zúri naša matikárka. Akoby nestačilo, pokračuje: „Z testu 

máš päť a ťahák odovzdaj, ihneď!“ 

 Tak a je po Mišovom šťastí. Ťahák je ťahák, dokonca je to 

priamy dôkaz Mišovho podvodu. Z toho sa len tak nevyvlečie, 

myslím si a aj ho ľutujem. Pozriem sa na Miša, či aj on je taký zúfalý 

alebo azda smrteľne zranený a potrebuje moju pomoc... Ale pri 

pohľade naňho mi takmer oči z jamiek vyliezli. Mišo ťahák 

v sekunde skrkval a natlačil si ho do úst. Ja odpadnem. Kým sa 

matikárka spamätala, Mišo už ťahák prežúval ako rodený 

bylinožravec seno. A kým z nej vypadlo: „Ihneď ho vypľuj!“ Mišo 

prehĺtal už posledné kúsky ťažko stráviteľnej matiky. Trieda sa 

váľala od smiechu, „víchrica“ zbledla, potom postupne menila farby, 

až skončila na odtieni tmavej fialovej. V okamihu, keď Mišo dožul 

a učke došlo, že práve zjedol jediný dôkazový materiál, zazvonilo. 

CŔŔŔN, CŔŔŔN, CŔŔŔN! 

 Trieda sa s hlukom valila na prestávku porozprávať škole 

novú anekdotu, Mišo sa hladkal po bruchu akoby práve zjedol 

výdatný obed v školskej jedálni a naša matikárka aspoň nateraz 

stratila svoju výrečnosť, aj keď prirodzená farba sa jej už pomaly 

vracala do líc.  

 A ako dopadol Mišo? Nadmieru dobre, pätorku nedostal, 

nakoľko ŤAHÁK neexistoval,  test mu prešiel a vďaka ťaháku 



dokonca na výbornú, a tak nepokazil  triede priemer. A matikárka? 

Keďže vo svojej dlhej praxi ešte takýto prípad nezažila, urobila 

precedens a vzala Miša na milosť. Ešte dlho v zborovni rozprávala 

kade komu túto príhodu a učitelia sa na nej veselo bavili, len časom 

si poniektorí mysleli, že si ju celú vymyslela.  

 A ja? Ja som obdivoval Mišovu odvahu, drzosť alebo čo to 

bolo. A konečne som ocenil ŤAHÁK, ktorým Mišo , môj lavicový 

parťák, tak statočne zabíjal nudu. 

Samuel Onderišin 9.C 
 

Nespokojná kukurica 

Kukurica parádnica 

tiež by chcela 

plné líca. 

Štíhla však je na poli, 

šaty pre ňu neboli.  

Kamoš bocian  

ten ju tíško chlácholí: 

„Vydrž, kráska, 

ešte chvíľu!“ 

Bocian veru pravdu mal. 

„Ku podivu, 

strúčky blednú,  

dozrievam.“ 

 

Eva Onderišinová 3.C 

Splnený sen 

V jeden krásny zimný deň, 

splnil sa môj tajný sen. 

Nechcela som až tak veľa, 

iba štvornohého priateľa. 

 

Čierna srsť a hravé očká, 

pri bránke ma stále počká. 

Vždy, keď sa mu ježia uši, 

chvostom vrtí, niečo tuší. 

 

Brechotom sa ohlási, 

keď zacíti klobásy. 

A za malú službičku, 

dostane vždy kostičku. 

 

Z diaľky počuť jeho šteky, 

voláme ho menom Bleky. 



Potešil nás veľakrát, 

je to verný kamarát. 

Ema Čubáková 5.A 

 

 

Noví rodinní príslušníci 

 Dnes som sa zobudila do krásneho rána. S rodičmi sme sa dohodli, 

že pôjdeme na prechádzku do lesa. Les bol celý v oranžovo-červených 

farbách, veď bola jeseň. Obloha zaplnená vtákmi, ktoré odlietali do 

teplých krajín, len tak hmýrila pohybom. Zvieratká sa usilovne pripravovali 

na zimný spánok.  

 V lese, neďaleko čistinky, sme začuli kňučanie. V dutine stromu 

sme našli dve šteniatka. Boli  veľmi vystrašené a úplne ľadové. „Mami, 

vezmime si ich domov,“ prosíkala som. Čo už mali naši so mnou robiť... 

Doma sme im dali najesť a napiť, vykúpali sme ich a zo starých prikrývok 

sme im urobili pelech. Rodičia ich chceli dať do útulku, a tak som im 

musela sľúbiť, že sa o nich budem starať a venčiť ich každé ráno a každý 

večer. Nakoniec mi dovolili si ich nechať. Ešte v ten deň sme našim novým 

rodinným príslušníkom kúpili obojky a hračky. Ako sa tešili! „Ale ako ich 

budeme volať?“ premýšľala som nahlas, keď k nám do izby vstúpil ocino. 

„No jeden je chlapec a druhé šteniatko je dievčatko,“ žmurkol na mňa 

ocko. A tak som ich pomenovala Laky a Beky. Laky dostal modrý obojok 

a Beky bola so svojím ružovým obojkom tiež veľmi spokojná.  

 A ja? Ja zaspávam s Beky a Lakym v posteli. Čo mi viac treba. 

Jana Orlejová 5.A 

...aby tak nebolo! 

  

Rok 2047, v každej domácnosti je pomocný robot, nad hlavami 

nám lietajú lietajúce auta a svet je na pokraji apokalypsy. 

V malom dome na periférii mesta bývam so svojou rodinou, 

mojou ženou a synom. Syn nemá ani rok. S manželkou pozeráme televíziu 

a syn leží v postieľke. Rodinnú pohodu však preruší hlas moderátora – 

robota a oznámi nám, že začína vojna a neďaleko nášho mesta padne 

atómová bomba. V reportáži sa objaví aj náš súčasný prezident. Situácia je 

vážna! Krajina sa na tento moment pripravovala už niekoľko rokov, 

a  preto postavila veľké podzemné komplexy plné kryokomôr, ktoré nás 

mali zmraziť na najbližších 100 rokov. Kým sa Zem nespamätá z radiácie. 

 Našťastie varovanie prišlo včas a stihli sme dobehnúť do krytu 

pred detonáciou. Podzemný kryt 111. Vyzerá to tak, že to bude náš 

domov na najbližšie roky. Absolvovali sme rôzne testy. Potom sme sa 

poslednýkrát objali a nechali sme sa zmraziť.  Verili sme, že sa znovu 

stretneme...  

Po dlhom spánku som sa prebudil. Myslím, že nás idú vybrať 

z komôr. Moja komora však ostáva zatvorená. Nechápem, čo sa deje.  Cez 

sklo vidím svoju ženu so synom na rukách. Prichádza k nej neznáma osoba 

a snaží sa jej zobrať nášho syna násilím. Manželka mu ho, samozrejme, 



nechce dať. Nie! Padne výstrel! Je to hrozný pocit bezmocnosti. Moja 

komora sa opäť zamrazila.  

Pri ďalšom prebratí, sa už moja komora automaticky otvorila. 

Neviem odhadnúť, koľko času prešlo od posledného prebudenia, 

predpokladám však, že ak išlo všetko podľa plánu, ocitol som sa v roku 

2147. Hneď som sa rozhodol, že idem nájsť svojho syna. Strašná 

spomienka spred rokov ma stále prenasleduje. 

 Vyšiel som z podzemného krytu, v ktorom som už nikoho 

nestretol a vyrazil som na cestu za synom. Vonku som stretol veľa 

zaujímavých zvierat, ktoré boli zmutované po radiácii, robotov a zopár 

ľudí. Medzi nimi aj detektíva, ktorého som si pamätal z minulosti. 

Vyrozprával som mu zážitok z kryokomory. Vysvetlil mi, že na základe 

testov, ktoré sme absolvovali pred zmrazením, si vytipovali jedincov 

s nadpriemerným IQ a tých potom prebudili predčasne. Využili ich 

potenciál na rôzne projekty.  Povedal mi, kde by som mal nájsť svojho 

syna. 

 Keď som konečne dorazil na dané miesto a otvoril dvere, predo 

mnou stál šedivý dedko. To som vôbec nečakal. Môjho syna museli vybrať 

z kryokomory oveľa skôr, ako som si myslel. Zistil som, že je mozgom 

obrovskej spoločnosti. O tejto firme som od svojho prebudenia veľa počul. 

Bohužiaľ ani raz sa o nej nerozprávalo v dobrom. Je to spoločnosť ktorá 

vyrába robotov, ktorých chce infiltrovať medzi ostatných živých ľudí. Na 

tom by nebolo nič zlé, ale úlohou robotov bolo eliminovať ľudí, ktorí 

bojovali proti robotizácii spoločnosti. 

Musím sa rozhodnúť, ostať so synom a pomáhať mu uskutočniť 

jeho robotický plán, alebo zabrániť tejto spoločnosti naďalej pokračovať, 

a teda prísť o vlastného syna... 

Možno mám len bujnú fantáziu a možno je to reálna vízia 

budúcnosti. Zamyslime sa a urobme všetko pre to, aby sa táto vízia nikdy 

nenaplnila... 

Samuel Koribanič 9.A 

 

 

Príroda sa prebúdza 

Prichádza jar. 

Kráľovná všetkých lesov a lúk. 

Každý strom teraz zeleňou žiari, 

všade vyrastajú kvety z jej rúk. 

 

Už žiadny konár nezostane bez lístka, 

žiadna lúka bez zeleného koberca. 

A k tomu vtáčik pekne zapíska, 

že už aj pes sa pýta von z koterca. 



Svišť s medveďom 

tiež z brlohov vyšli von. 

A kŕmia sa jarným obedom 

v  lese krásnom zelenom. 

 

Každému hneď srdce zahvízda. 

A lovci sa už idú prejsť, no nie s puškou, 

ale pokochať sa krásnou prírodou, 

ktorá aj vďaka zvieratám nezostáva pustou. 

Richard Klanica 9.A 

 

Závislosť na mobile 

Víkend bez smartfónu 

Štvrtok 20. apríla 

13:30 hod.: Smartfón mi vibruje v džínsovej bunde. 

Práve teraz. Naše železné rodinné pravidlo: pri jedle je 

mobil tabu. Znova zabzučí. Dokelu! Určite je to smrteľne 

dôležité! Potajomky siaham na mobil... „No pekne, si 

závislá na mobile,“ povie presne v rovnaký moment 

mama. „Ale to nie je pravda,“ bránim sa vyčítavo. Mama v pokoji zloží 

príbor a zahľadí sa na mňa: „Chceš mi povedať, že vydržíš celý víkend bez 

mobilu?“ „Nemám s tým najmenší problém,“ dodávam s trpkým 

úsmevom a priebehu sekundy mi hlavou prebehne najhorší víkend môjho 

života. „Platí, dohodnuté,“ dodáva mama, „som veľmi zvedavá, či to dáš.“ 

Piatok 21. apríla 

14:00 hod.: S veľkým sebazaprením jej odovzdávam mobil do ruky. 

Zvláštny pocit. Je preč! 

16:55 hod.: Nudááá!!! Okej, teraz von z domu na prechádzku. Siaham po 

slúchadlách, aspoň popočúvam hudbu. Dokelu, veď nemám mobil. 

Vyrazím smerom do parku. Mám dobrý pocit. Svieži vzduch, vôňa 

stromov. Aspoň prvých 10 minút. Dokiaľ mi nedôjde, že som v parku 

sama. Pod nohami mi praskol konárik, všade dookola nejaké čudné 

zvuky... Hudba by pomohla! 

18:00 hod.: Späť doma. Bez mobilu je to hrozné. Hlúpe. Vôbec netuším, čo 

teraz robia moje kamošky. A pre mňa je záhadou, čo by som mala začať 

robiť ja. Na televízny večer s rodičmi nemám náladu. Siahnem po knihe? 

Sobota 22. apríla 

12:00 hod.: Ach jaj, kde je môj mobil?! Bola som si zabehať a teraz 

dočítavam knihu zo včerajška. Veľmi rada by som ten príbeh vyrozprávala 

mojej BFF... 

20:00 hod.: Chcem svoj mobil späť! Hneď!  Z depky som prečítala polovicu 

ďalšej knihy. Celkom napínavá... Napínavejšia by však bola správa toho, čo 

sa deje vo svete. Márna snaha! Cítim sa ako na opustenom ostrove. 



21:00 hod.: Sedím s rodičmi na gauči v obývačke, pozeráme telku 

a rozprávame sa. Fakt sa s nimi rozprávam! Neuveriteľné... 

Nedeľa 23. apríla 

11:00 hod.: Druhá kniha dočítaná a našla som si tretiu. Krátko pozriem 

z okna. Jéj! Susedova mačka má mačiatka. Sú roztomilé... Musím si ich 

vyfotiť... Aha, asi to nepôjde. NEMÁM MOBIL! 

18:00 hod.: Bola som si zabehať a dočítala som tretiu knihu. Tri knihy za 

víkend, veď to ani nie som ja. 

18:30 hod.: Konečne! Mám svoj mobil späť. Som taaakááá šťastnááá. 

Výzvu som zvládla. Som na seba hrdá! 

Pozitíva i negatíva? Jasné, ale teraz viem, že to dokážem ovládať. 

Simona Triľová 9.A 

 

Fantázia 

Keď somár chce byť kráľom 

a medveď šéfom tanečnej, 

hroch môže jazdiť slalom 

a vlk sa nechať zožrať ovečke. 

 

Toto je svet fantázie, 

kde lesná víla s Messim žije 

na kraji lesa v perníkovej chalúpke 

a z toho perníka si občas strelec odlúpne. 

Preto tak strieľa v sobotu, 

v čase, keď víla robí svoju robotu, 

naháňa motýle po lúke 

a občas na ňu medveď zakukne. 

 

Chcel by s ňou tančiť na svetovom pohári, 

ešte že to Messi nevie, 

hneď by futbal zabalil 

a nohy si pri krokoch samby zderie. 

Timotej Gavrecký 5.A 

 

 

 

 


