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„Trvalo mi pätnásť rokov, kým som zistil, že vôbec nemám 

talent na písanie, ale nemohol som prestať, lebo dovtedy 

som bol príliš slávny...“   

(Robert Benchley, americký komik) 

 

Milí žiaci,  

výročné vydanie našej zbierky tvorivého písania svedčí 

o tom, že vy písať viete a chcete... A to je dôležité! Nikdy 

s tým neprestávajte, puste vašu fantáziu až k oblakom... 

Veď práve vtedy ste najviac slobodní... 

...a ako raz povedal známy americký autor Isaac Asimov: 

„Písanie je pre mňa jednoducho myslenie cez moje prsty.“ 

...tak nech vám to „myslí“ aj naďalej  

 

 

https://www.pinterest.de/pin/438256607473528354/


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.“ 

 

 

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 4.C 
 
 

 

Žltá princezná 

 

 

Pozerám sa z okna 

na pole slnečníc.  

Predo mnou je sála, 

lúčna sála plná žltých tanečníc. 

Pohľad na ne mi  vykúzli 

úsmev na perách.  

Ach, keby som tak bola slnečnicou... 

Žltou, krásnou, veselou, 

poľnou  tanečnicou. 

Najkrajšou zo všetkých kvetov,  

byť tak  žltou princeznou. 
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Úkryt  

 

Pod hviezdnou oblohou  

sedíme len ja a ty  

sledujeme tie čary prírody  

Pri symfónii cvrčkov 

a zurčaní potôčika 

usmievaš sa na mňa  

a ja na teba. 

Aká krásna chvíľa 

príroda sa o nás stará  

ako o dcéru a syna. 

Je to naše útočisko  

náš úkryt pred ľuďmi 

Tu nás nikto nesúdi  

tu sme slobodní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamara Holubová 8.B 

Zabudnuté botasky 

 

Už je to tu! 

Smutne visia zo stropu, 

jazyk slabý, vyžmýkaný, 

pšeničkou si zdobí rany. 

 

Dávnu slávu komín hreje 

a vzrušením sa pavúk chveje. 

Spriada si už svoje plány, 

v čipke behať poza trámy. 

 

Záujemcov je mnoho zrazu, 

malý batman z nich utrie sadzu, 

povale už máva len, 

botasky mu splnia sen. 
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Vyleteli ponad lúky, 

trielia  vzduchom také fuky, 

nočný výlet zázrak spravil,  

botaskám bôle napravil. 

 

Alex Taňkoš 6.C 

 

 

 

Nežná jeseň 

 

 

 

 

 

 

 

Iba vánok. 

Maličký pavúk 

ako tarzan 

nesie sa krajinou. 

Les, 

nebo, 

lúky 

i záhrada 

sú jeho modlitbou. 

 

                                 ******* 

Len vôňa. 

Hrdá misa 

teplom uspáva 

unavené gaštany. 

Sen, 

maslo, 
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kolíska 

a domov 

láskou ustlaný. 

Alex Taňkoš  6.C 

 

 

Vŕba 

Listy klesajú po jednom z oblohy, 

opačná fontána smútku, 

ľahučký koberec vetrom utkaný,  

vznáša sa len minútku. 

 

 

 

 

 

Lipa 

Kus leta v malom hrnčeku, 

pariaci nápoj babkinej lásky, 

spomienky nášho národa, 

storočiami stvorené vrásky. 

 

Dub 

Herkulovská téma nesie sa krajom, 

pevné korene do zeme volajú, 

signál moci získavajú späť, 

statnou korunou nebu sa klaňajú. 

 

Alex Taňkoš 6.C 
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Jarné prebúdzanie... 

 

Chlad odráža 

slnečné lúče, 

studený koberec jarný, 

bielohlavé kvietky bojovnice 

ceria zúbky už na svitaní. 

 

Pridaj, slniečko, 

dodaj farby, 

žltá viac než biela  

k tebe ladí. 

 

Obloha roztiahne 

svoje chmáry, 

nebeskú lúku veselú, 

pestrofarebné tóny svetla 

ožiaria zem, priateľu. 

 

 

Alex Taňkoš 6.C 

 

 

Zimný nádych 

 

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 6.C 
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Zubatá zima 

 

Zubatá sadla na vráta, 

zimou je lúka posiata. 

Zimou  sa krčia domy, 

nepučia vetvy, stromy. 

 
Zubatý je aj zimy dych, 

hryzie ma, mrazom natiera. 

Natrel aj strechy dobiela. 

Ulica je sťa zástera, 

belie sa, belie, dobiela. 

 

Krčím sa pod perinou zimy, 

nad domami  sa zima dymí. 

A zubatá  sedí pred domom. 

Slnko sa zubadlí v závejoch zimy 

a zima si len zimí,  

a zimí... 

 

Eva Onderišinová 4.C 

Zázrak z vajíčka 

 Jar je nádherné ročné obdobie. Nielen preto, že sa topí sneh 

a rastú jarné kvety. Na jar sa rodia i nové mláďatká. Okrem malých 

šteniatok, mačiatok, húsat a iných malých stvorení, na svet 

prichádzajú aj malé kuriatka. 

 Tak to je aj na farme mojich starých rodičov. Keď sliepka 

znesie vajíčka, dedko pár z nich zoberie a nesie ich preč. „Kam ich 

nesieš?“ pýtam sa. „Do liahne,“ odpovedá dedko, „niektoré 

odnesiem tam a ostatné sa vyliahnu pod sliepkinými krídlami.“  

 O dva týždne sme zase prišli k dedkovi a babke. Šla som do 

senníka pozrieť sa na vajíčka. Vtom som začula podozrivé praskanie. 

Sliepka nadvihla krídlo a ja som zbadala osem malých žltých hlávok 

vykúkajúcich zo škrupinky. „Jéééj, tie sú nádherné!“ okomentovala 

som príchod malých kuriatok na svet, „poďte sa na ne pozrieť!“ Aby 

im nebola zima, odniesli sme ich do kuchyne. Keď som si však jedno 

kuriatko chcela pohladkať, mama kvočka na mňa najprv prísne 

pozrela a potom ma ďobla do prsta. „Au, prečo to robí?“ spýtala 

som sa babky. „Kvočka si svoje kuriatka chráni, keď trocha podrastú, 

možno sa ti ich podarí pohladkať,“ povedala mi milo babka.  
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 Keď sme došli domov, ihneď som si otvorila atlas zvierat, 

našla tam heslo sliepky a prečítala som si o nich zopár zaujímavých 

informácií. Na druhý deň mi dedko telefonoval, že už aj v jeho liahni 

sa vyliahli kuriatka. Zázraku prírody niekedy pomôže aj technika. 

 

Zuzana Židziková 5.A 
 
 
 

 

 

 

 

Smútok nad vlasťou 
 

Maličký fliačik v strede Európy. 

Spýtaj sa cudzích, či vedia, kto si. 

„Ako sa volá?“, moja otázka. 

Povedia „názov“,  

no chýba cit k menu, 

chýba  láska. 

 

Fliačik, ktorý má všetko... 

Má hory, lúky aj lesy, 

 rovné polia, no i jaskyne a útesy.  

Strach oň, bolesť, srdce mi kmása, 

v biznis dobe mizne  krása. 

 

Nánosy plastov hltia lesy, 

skládky, odpady, čistota,  

kde si? 

Betóny dlažieb,  

čo kvety? 

Smartfóny berú džavot detí. 

 

Kde je tá hrdosť, slovenská, krásna? 

Už niet tých ľudí, čo dejepis hlása?! 

Spomienky babky,  

nedotknutosť pôdy, 

zapáľme plameň, 

čo zázraky robí. 

 

Cudzí si v svete, čo ako krásnom. 

Tu je tvoj koreň, strom a aj rodný dom! 

Tu patríš srdcom, rozumom, slasťou! 

Daň tejto doby, nech nie je ti vlasťou.  

Tak nesmúť, ži a miluj...  

  

Marína Hajičková  8.B 
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Čo ukrýva les... 

 

Otvára sa predo mnou 

čarovná príroda plná kvetov, 

stromov, zvierat. 

 

Každý strom púčikov má veľa, 

slniečko sa na ne slastne usmieva, 

lúčmi ich zohrieva. 

 

Zvieratá tu žijú šťastné, 

pokope  včielky, sršne, 

 motýle krásne. 

 

Medveď zasa medík hľadá, 

 sova naňho pozerá rada, 

húka mu do taktu 

pesničku hú-hú-hú... 

 

Romana Šepeľová 4.C 

 

 

Zázračné pero 

 
O tom pere nevie nik, 

iba dobrý kúzelník 

najlepším je moja mama, 

vie to ona, 

viem to aj ja... 

 

 V peračníku mojej mamky býva pero. Usídlilo sa tam už pred 

niekoľkými rokmi. Ako mamka raz  povedala: „ Prišlo na konci letných 

prázdnin, keď sa vám deťom, kupujú školské pomôcky a už neodišlo.“ 

Odkiaľ sa teda vzalo? Vraj z papiernictva. Z takého úplne obyčajného 

obchodíka na námestí. Medzi ostatnými pomôckami  nijak nevynikalo, 

skôr naopak, bolo malé, tenké, nenápadné. Možno aj preto som si ho ja 

nevybrala. Smola, večná škoda, že som vtedy nevedela, aké je zázračné... 

 Tak sa teda pero dostalo do peračníka mojej mamky, učiteľky. 

Schúlilo sa na samom spodku a tam čakalo na svoju životnú chvíľu. 

Nepáčilo sa mu tmavé miesto ani stiesnené podmienky. A keď k nemu 

pribudli rôzne farebné perá, svietiace zvýrazňovačky, ostré ceruzky či 

špicaté nožnice, miestami aj dýchať prestávalo. Nepáčilo sa mu ani 

strúhadlo, ktoré malo nabrúsené nože a večne sa vyhrážalo ceruzkám, že 

im ostrihá krídelká.  

Potom do peračníka pribudlo aj tučné biele bielidlo a stalo sa 

pánom medzi nimi. Všetky perá, ceruzky a farbičky mali pred Pánom 

bielidlom obrovský rešpekt, vedeli, že ich kedykoľvek môže vybieliť a 

vymazať ich prácu v zošitoch tak, že ani pamiatka po nich nezostane. 

Samozrejme, najväčší strach malo malinké pero. Od strachu sa skrývalo za 

ostatných miestnych a príliš sa neozývalo.  

Jedného dňa však ktorýsi neposedný žiačik  drgol do stola, 

peračník sa skotúľal na zem a všetci jeho obyvatelia vypadli. „Au, jáj, jój, 

to bolí!“ Bolo že to plaču a ochkania, poriadne sa totiž doudierali. Len 

malinké pero sa takmer neudrelo, dopadlo na všetkých ostatných 

a zostalo na celej kope pier, ceruziek a zvýrazňovačov. A prežívalo 
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nesmierne šťastie: „Aký je ten svet len krásny, koľko svetla je v ňom a aké 

pekné tváre sú okolo mňa!“ Tešilo sa  a pri pohľade na žiakov si prialo, aby 

to tak zostalo navždy.  

Šikovní chlapci  v prvej lavici hneď začali mamke 

pomáhať a zbierali veci zo zeme. A  pero malo teraz 

šťastie, nezapadlo na dno, ale zostalo v peračníku 

pekne na samom vrchu. Keď ho moja mamka vzala 

na nasledujúcej hodine do ruky, aby 

ním zapísala neprítomných na vyučovaní, pero 

si zavzdychlo: „Ach, to sú jemné pršteky a aké 

teplé a voňavé, kiežby ma pani učiteľka používala 

denno-denne!“ Prosba sa stala skutočnosťou. Práve v tej 

chvíli si moja mamka pomyslela: „Ó, ako dobre sa mi píše, 

pero píše pekne natenko, nerozmazáva, výborne sa drží, je ľahunké... kde 

som ho mala doteraz?“ A začala ním písať na každej ďalšej  hodine. 

A pero, malilinké pero len teraz ukázalo svoje kvality. Do triednej 

knihy písalo čitateľne. Vraj ide o úradný záznam, povedala nám na 

triednickej hodine naša triedna učiteľka. 

 Keď mamka skúšala a žiak dostal jednotku, vtedy malo pero 

obrovskú radosť, písalo krasopisom, úhľadne a zrozumiteľne, aby doma 

rodičia videli, aké majú rozumné dieťa. Jednotka bola obrovská, miestami 

až nadrozmerná a vo výnimočných prípadoch mala pri sebe aj hviezdičku. 

Nie tú z neba, ale podobnú, žiarila a poviem vám, taká hviezdička dokáže  

každému rozžiariť tvár.  

Pri dvojke už pero uberalo na veľkosti, písalo opatrne, či si to ešte 

pani učiteľka nerozmyslí, a predsa len nezmení verdikt z dva na jeden. Nuž 

nestávalo sa to často, rozsudok sa veru nemenil. Pero sa celkom tešilo, 

veď niektorí triedni zábudlivci sa tešili aj dvojke. Tak teda  bacuľato  

kreslilo línie labute a robilo to ozaj čitateľne. 

Pri trojke to už nebola žiadna sláva, napísať dve rovnaké brušká je 

veru riadna fuška. Aj lajdáci pri stole sa tak tvárili, nemastno-neslano. 

Vyzerali presne ako trojka. Zdutí a bambuľatí. Miestami pripomínali 

zimných snehuliakov tesne pred príchodom jari, keď už pomaly prichádzal 

čas ich odchodu. Iba stáli, ruky im ovísali pozdĺž tela a nos mali spustený 

ako snehuliak mrkvu na odchode. Aj učiteľka sa tvárila akosi zmrznuto 

a do smiechu jej nebolo. 

A to ešte bolo treba zapísať  „občas“ aj štvorku, tie padali do 

žiackych najmä z diktátov. Štvorka - úplne nanič známka. A ako ju pero 

písalo? Kostrbato, hranato. Ej, nikomu sa nesedelo dobre na takejto 

stoličke. Pero bolo smutné, veď aj tí nezbedníci, ktorým ju zapísalo, sa 

v lavici ošívali, krútili, vrteli, do zeme hľadeli... niektorí by sa možno aj pod 

zem najradšej prepadli. Zakaždým, keď malinké pero napísalo čo 

najmenšiu štvorku, mávalo v noci zlé sny. ...Ako asi sa má doma žiačik-

neboráčik, ktorý ju dostal? Neplače, nebolí to? Zaspal? ... A pero v noci 

nespalo, len sa prehadzovalo a nepokojne otáčalo. Každé ďalšie ráno sa 

nesmierne potešilo, pretože s novým dňom svitla nádej, že si žiaci štvorku 

opravia. 

Čo dodať k poslednej známke, guľatej päťke? Ani nechcite vedieť! 

Pero videlo, ako sa pani učiteľka trápi, napr. pri nepodarenej písomke. 

Videlo, ako moja mamka aj niekoľkokrát za sebou spočítava body a hľadá 

čo i len polbodík, aby unikla pätorke. Videlo, aká je utrápená, lebo za 

každým neúspechom žiačika hľadala svoj neúspech. A ako zapísať takú 

guľu? To bola najnáročnejšia úloha, akú kedy pero muselo zvládnuť. Žiak 

najprv dlho hľadal žiacku knižku /pero dúfalo, že ju nenájde/, potom 

pomalým krokom dokráčal k stolu a ešte pomalšie otváral potrebnú 

stranu. Pani učiteľka sa mračila, otáľala, ale nakoniec predsa len päťka 

padla. Padala dlho, dlhóóó... Pero štrajkovalo, medzi prstami nepočúvalo, 

potom niekedy nepísalo /zázračne došla tuha/, aj sa vyšmyklo, skotúľalo 
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pod lavicu a všetci ho hľadali. Z gule urobilo zakaždým iba takú guľôčku, 

voľným okom ledva badateľnú. Tajne dúfalo, že si ju rodičia doma 

nevšimnú. A opäť sa trápilo, deň bol skazený a noc bezsenná, ba niekedy 

vyronilo aj jednu tuhovú slzičku za „nepodarka“ i za utrápenú učiteľku. 

Ale vždy svitol nový deň, prišlo nové ráno, nové hodiny, nové 

diktáty a písomky a s nimi aj nová nádej na jednotky. Tie malo zo všetkých 

známok najradšej. Krásne rovné  a úhľadné, obrovské jednotky! Zázračné 

pero ani nemuselo čarovať, žiaci sa pri zápise škerili od ucha k uchu, 

učiteľka sa usmievala a v triede vládla veselá nálada. 

 Keď mi pero rozprávalo nové a nové príhody z triedy, mali ste ma 

vidieť. Aj ja som sa usmievala, ba čo usmievala, úsmevom som celá žiarila 

ako svetielka v izbe nad mojou posteľou. Také to bolo pero, zázračné. A 

teraz už moje, pretože jedného dňa, keď  sa začali letné prázdniny a pero 

bolo unavené z celého školského roka,  som sa rozhodla, že aj ono si 

musí oddýchnuť. A tak som ho potajomky preložila do môjho 

peračníka, peračníka žiačky na dlhýýých letných prázdninách. Každý 

podvečer som pero vybrala, opatrne položila na vankúš a ono mi 

dlho do noci, až kým som nezaspala, rozprávalo veselé i smutné 

príbehy zo školských lavíc, ktorých bolo počas roka svedkom. 

A verte či nie, ja som verila každej jednej z nich. Verila som môjmu 

zázračnému peru.  

A kde je teraz? Počas dňa pomáha mojej mamke, učiteľke, 

ale každý večer zaspáva so mnou  na mojom vankúši a rozpráva mi 

príbeh dňa. A je nesmierne šťastné, pretože už nie je samo a ani ja. 

 

 Eva Onderišinová 4.C 
 

 

Letná nálada 
 

Šteklia ma lúče leta, 

šteklia ma,  

s kŕdľom husí letia. 

 

Motýlie krídla rozvinú nám leto, 

včielky sadnú si na letný kvietok. 

V púpavkách dychčí  vietor, 

aj on privoláva leto. 

 

Za stromom jeleň 

trúbi, 

chvejú sa buky 

i duby. 

V potoku mece sa 

pstrúžik, 

po lete túži, 

veľmi túži. 

 

Kde - komu sa leto páči, 

má to však malý háčik. 

Niekde sa stala chyba. 

Chýba nám leto, 

chýba. 

 

 

Eva Onderišinová 4.C 

 

http://obrazky.4ever.sk/zvieratka/hmyz/motyl-na-kvete-154651


Slniečko dotýka sa zeme 

 

Na lúke dýcha život. 

Mravčiaci rýchlo nesú do krytu 

slamku pod sebou ukrytú. 

 

Po jednom v rade ako húsky, 

chodníček im je neraz úzky. 

Veď títo mini stavitelia 

mrakodrap ženú do neba. 

Bez tehál,  

tie im netreba! 

Usilovnosť,  tá má cenu. 

Mravčí dom do neba ženú. 

A slniečko dotýka sa zeme. 

 

                               Eva Onderišinová 4.C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantastický futbal 
 

Vo svete mojej fantázie 

futbalom to stále žije. 

Trávnik je vždy zelený, 

štadión divákmi preplnený.  

 

Najväčšou hviezdou som iba ja, 

všetci len oslavujú ma. 

Tam celý zápas je len môj, 

o víťazstvo zvádzam tvrdý boj. 

 

Každá prihrávka ku mne mieri, 

moja strela vždy skončí v cieli. 

Fanúšikovia iba moje meno volajú, 

rozhodcovia len súperom pískajú. 

 

Žiara veľkej slávy oslepuje ma, 

hráč ako ja tak často nevidí sa. 

Obdiv spoluhráčov posúva ma vpred, 

na každú výhru pripravený som hneď. 

 

Ihriskom prebehnem ako tieň, 

stále snívam svoj futbalový sen. 

Na majstrovstvách sveta už vidím sa hrať, 

súperov  nechávam vzadu smutných  stáť. 

 

 

Patrik Novák 5.B 
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Príbeh strateného šteniatka... 

 

„Ách, aké sú krásne!“ zavzdychala Anička, keď boli 

v obchode so šteniatkami. Mali tam malé šteniatka - nemecké dogy 

a aj bígle. Veľmi roztomilo pišťali. „Kúpime si, kúpime?“ „Neviem,“ 

povedal otec a zapozeral sa na šteniatka. „Tak dobre, presvedčila si 

ma, jedno si kúpime,“ usmial sa otec, hoci dobre vedel, že svojej 

dcérke psíka kúpiť neprišiel. „Hurá!“ potešila sa Anička.  

„Koľko 

stojí?“ opýtal sa 

ocko. „250 eur 

stojí bígl,“ 

povedal pán 

predavač, „ale 

nemecká doga 

stojí o niečo 

menej, 150 

eur.“ 

„Zoberieme teda dogu,“ rozhodne rozhodol otec a spoločne  

zaplatili. Pre psíka  hneď dokúpili novú vôdzku aj vhodné granule. 

 „A ako ho budeme volať?“ opýtala sa Anička a okamžite 

začala rozmýšľať. Na žiadne milé meno ale neprišla. Až večer, keď už 

boli aj so šteniatkom doma, vykríkla: „Iris! Bude to Iris!“ Rodičia 

pribehli k Aničke a veľmi sa potešili sa, že pre svoje šteniatko 

dokázala sama nájsť to správne meno. Aj malá Iris zbystrila 

pozornosť, keď meno  začula, pravdepodobne vycítila, že bude 

patriť jej. Dovtedy totiž bola veľmi smutná a cítila sa opustená. 

V momente, ako začula „Iris, Iris,“ skočila Aničke do náručia. A bolo 

rozhodnuté. „Budeme ju volať Iris!“   V ten večer Iris  spala s Aničkou 

spolu v jej izbičke, no veľmi sa nevyspali, lebo Iris akosi smútok 

neprešiel a neprestajne skuvíňala, a mrvila sa. Na ďalší deň bola 

sobota. Ako každé ráno aj tentoraz mali spoločné raňajky. Anička 

jedla chlebík s maslom, ocko žemľu so zeleninou a mamička svoj 

obľúbený ovocný šalát.  

„Dnes postavíme pre Iris búdu,“ oznámil ocko, „drevo je už 

pripravené.“ „A farbu si kúpil?“ opýtala sa Anička a zvedavo nakukla 

cez okno. Keď dojedli, rýchlo sa obliekli a utekali von spolu s Iris. 

Mama sa zatiaľ pustila do prípravy obeda. „S čím začneme?“ 

netrpezlivo prosíkala Anička a skackala okolo. „Začneme stenami,“ 

odvetil otec a začali stavať. Ani jeden z nich si nevšimol, že v plote je 

diera. Zato malá Iris si dieru hneď všimla a nenápadne, keď ocko 

s Aničkou boli zaujatí prácou, cez ňu aj prešla. 

 „Už mám jednu stenu skoro hotovú,“ oznámil otec a bol 

spokojný, ako im práca ide od ruky. Veď aj mal dobrú pomocníčku 

Aničku a malú Iris. „A kde je Iris?“ zľakla sa Anička, keď si všimla, že 

jej malá kamarátka sa nikde nablízku nenachádza. „Neviem, asi šla 

preskúmať dvor,“ odpovedal otec, „možno bude prieskumníčka.“ 

„Oci, oci, ja ju nikde nevidím, čo ak nám ušla?“ vykríkla prestrašená 

Anička. „Ach, jaj, asi máš pravdu, pozri v plote je diera!“ „Neboj sa, 

Anička,“ upokojoval ju a dodal, „dieru rýchlo opravíme a pôjdeme ju 

hľadať.“ „Určite ju nájdeme!“ „A vieš čo, už som si ju stihol aj sfotiť 

do mobilu, tak rýchlo vytlačím pár plagátov a cestou ich môžeme 

vylepiť,“ náhlil sa otec do domu.  
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Anička celá nedočkavá čakala na ulici. Keď sa otec vrátil, 

spoločne sa  vybrali hľadať stratenú Iris. Prešli všetky ulice, okolité 

domy aj blízky park, no po psíkovi ani stopy. Vtom ockovi zazvonil 

mobil. Volala mamka: „Kde ste tak dlho, čakám na vás už 

s obedom,“ oznámila ockovi. „Iris sa nám stratila, ušla dierou 

v plote,“ vysvetľoval mame, ktorá si ani nevšimla, že odišli z domu, 

lebo bola zaujatá varením. 

V tej chvíli Aničke napadlo:  „Ocko, počkaj! Ja už viem kam 

mohla Iris utiecť!“ „Poď, rýchlo utekajme do obchodu, kde sme ju 

kúpili!“ „Kam?“ nechápavo krútil hlavou otec.  „Prečo práve tam?“ 

nestihol dopovedať a už sa náhlil za Aničkou, ktorá nabrala smer - 

obchod so zvieratami.  

Keď dobehli do obchodu, vo dverách už stál majiteľ 

a v rukách držal ich malú Iris. „Ja som to vedela!“ vykríkla so slzami 

v očiach Anička. „Určite jej bolo smutno za jej rodinou, za mamkou, 

za psími súrodencami, ktorí ostali v obchode,“ fňukala, ale už 

o niečo veselšie  Anička. Po chvíli psíka utešovala: „Neboj sa Iris, 

budeme tu za nimi chodiť častejšie.“ 

 „A aby som vás trocha rozveselil, tak jej psiu sestričku si 

kúpil váš sused, takže budú celkom blízko pri sebe a môžu sa občas 

spolu aj hrať,“ prehovoril prekvapený predavač.  

„A teraz už domov, mamka nás už dávno čaká s obedom!“ 

uzavrel toto napínavé dobrodružstvo otec. Anička uviazala malú Iris 

na vôdzku, rozlúčili sa s jej psou rodinkou s prísľubom, že ich prídu 

čoskoro navštíviť a vydali sa na cestu naspäť. Doma  ich už čakali 

obľúbené bryndzové halušky, pre malú Iris plná miska psích 

granúl, k tomu dobré mliečko a samozrejme, šťastná mamička, 

ktorá sa spolu s nimi tešila zo stratenej – nájdenej Iris. 

 

Sophia Sotáková 4.C  

 
 

Slnečnica 

Videl som zvláštny stožiar včera 

vysoký, štíhly, zelený. 

Sedela na ňom malá včela, 

pri nej čmeliak zmätený. 

 

Bez betónu sa držal v zemi, 

pevne a rovno stál. 

Na vrchu niesol žlté steny, 

za slnkom sa otáčal. 

 

Otáča sa za slnkom stále, 

s ním sa točí celý svet. 



Pozná ho každé dieťa malé, 

slnečnica – ten krásny svet. 

 
Tomáš Sukeľ 6.C 

 

 

 

Pán záhrady 
 

Do záhrady prišiel hosť, 

dedkovi nie pre radosť. 

Udomácnil sa tu rýchlo, 

naše srdce si len vzdychlo. 

 

Trávniček náš zelený! 

Dedko zostal zhrozený. 

Keď uvidel nezbedníka, 

pustil z búdy nášho psíka. 

 

Starosti s ním veru máme, 

o kopce sa potkýname. 

Kopček sem a kopček tam, 

neviem, či ich spočítam. 

 

Krt sa s nami zahráva,  

lebo zatiaľ vyhráva. 

Nevzdáva sa veru nik. 

Krtko ani záhradník. 

 

Neteš sa ty, priateľ môj! 

Vyhlásil mu dedko boj. 

Hoc i rozryje nám všetko, 

pánom v záhrade je dedko. 

 

Nastražili sme mu pasce, 

zo záhrady sa mu nechce. 

Toľko dobrôt ja tu mám. 

Rozlúčiť sa s vami mám? 

 

No dedko sa nevzdáva, 

krtko zrazu prehráva. 

Dosníval tu sen o šťastí, 

cudzia výhra-tá ho zlostí. 

 

Uteká už náhlivo 

chodbičkami nakrivo. 

Vyprášený kožúšok 

sťahoval sa o kúsok. 

 

Noc sa s ránom rozlúčila, 

nový úkryt odhalila. 

Krtko – ten už pánom je 

v susedovej záhrade. 

 

Barborka Porvažníková 5.B 
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Motýlí tanec 
 

V sále kvetín v letnom štýle 

šantili prekrásne motýle. 

Tichý šelest krídel ich 

šteklil môj zatajený dych. 

 

Pestré šaty, štíhly driek, 

pozývali na parket. 

A z lupienkov pohárik, 

popíjali nektárik. 

 

 

Omámení vôňou kvetov 

tam nad lúkou rozkvitnutou. 

Tanečníci veľkí, malí, 

svet navôkol nevnímali. 

 

Babôčka či mlynárik? 

Taký tanec nevie nik. 

Pridal sa k nim vidlochvost, 

na kvetoch je každý hosť. 

 

Zvŕtali sa zľahučka, 

tancovali  v papučkách. 

Črievičky sťa zamat mali, 

krútili sa, zabávali. 

Vtáčiky im do rytmu 

hrali hudbu veselú. 

 

Balet, valčík, tango len, 

veselica ako sen. 

Slnko sa len usmievalo, 

pestrý parket sledovalo. 

 

Barborka Porvažníková 5.B 

 

 

 

Šarkan 

Prišla jeseň, deň sa kráti, 

rýchlo poďme kamaráti. 

Za humnami vietor fúka, 

ihriskom je naša lúka. 

 

Šarkan lieta pod oblakom, 

chce sa podobať vtákom. 

Letieť s nimi do Afriky, 

skúša na mňa rôzne triky. 

 

Priviazaný on je ale, 

v mojich rukách bude stále. 

Skúša zboku, skúša zhora, 

nakrátko ho držím zdola. 

 

Dominik Foltán 6.C 
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Sen 

 

Príroda je krásne dielko, 

večne živé divadielko. 

Zajko by chcel režírovať, 

páči sa mu rozkazovať. 

Na medveďa je však krátky, 

ani vlk ho nepočúva. 

Rybičky sa vytratili, 

rak za kameň rýchlo cúva. 

Nesplnil sa jeho sen, 

rozkazovať celý deň. 

A tak teraz v tieni, v kríčku, 

chrumká sladkú kapustičku.  

Zaháňa si jedlom žiaľ, 

nebude on dosiek kráľ! 

 

Dominik Foltán 6.C 

 

 

 

Berte štucne, rukavice... 

 

Aha, vonku sa už niečo chystá,  

zábava to bude istá. 

Lopta sa už všetkých pýta, 

kde zostala bránka skrytá?  

 
Zima pekná, tuhá bola, 

ale jar ma s loptou vonku volá. 

Kamaráti, berte štucne,  

a na ruky rukavice, 

trénovať sa opäť bude! 

 

Keď chceš veľa gólov dávať, 

nemôžeš len vysedávať. 

Pohybom na čerstvom vzduchu 

 vyhráme aj s prstom v uchu! 

 

Tomáš Trebišovský 5. C 

 

Ranná krása prírody 
 

Jedno slnečné ráno som sa prirýchlo zobudila zo sna. Žalúzie ma 

chránili pred ostrým svetlom, a tak som sa opäť prikryla perinami. 

Netrvalo dlho a  spievajúce vtáčiky ma prinútili vstať a vyzrieť von oknom.  

Hneď, ako som zazrela slnečné lúče  na rannej rose,  rozhodla som 

sa ísť do lesa. Rýchlo som sa prezliekla, zbehla dole na prízemie a z vešiaka 
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vzala červenú vôdzku a obojok. Pred vchodovými dverami ma už čakal náš 

pes Lasco s vyplazeným jazykom, akoby mal dohodu s prírodou, ktorá ma 

mala vyhnať z postele. 

 Lasco sa nesmierne tešil a čoskoro sme už spolu kráčali okolo 

stromov, ktoré nás viedli do lesa. Stromy robili príjemný tieň a všade sa 

ozývali vtáčiky. Lasco sa ich zakaždým snažil chytiť a hoci mu to ani raz 

nevyšlo, stále ho to bavilo. Kým  on javil záujem len o tvory s perím, ja 

som zahliadla na neďalekej čistinke srny. Popri nich nemotorne 

poskakovali ich mláďatká. Lasca vtáčiky omrzeli a vydal sa za mnou. 

Zapozeraná na lúku plnú sŕn som si nevšimla okolo letiaceho vrabca. Lasco 

po ňom skočil a popri tom ma zvalil na zem. Až vtedy sa Lasco spamätal 

a sadol si zadychčane vedľa mňa. Srnky sa pri spôsobenom hluku vôbec 

nezľakli, len sa obzreli naším smerom a ich pysk zdobila ranná rosa. Uši 

mali napnuté a počúvali každý Lascov nádych. Čudné ale bolo, že sa 

nevystrašili. Pomaly sa otočili k malému potôčiku, ktorý ticho narážal 

o kamienky. Lasco sa rozbehol za potôčikom a zver odplašil. Vodu pil dlho, 

až pokiaľ sa celý nenaježil, nestuhol a nezačal vrčať. Rýchlo som sa 

pozrela, na čo to vrčí. Bola to žaba 

sediaca na kamienku. Lasca som 

schytila a odtiahla od nej preč. Žaba 

ostala nehybne sedieť a až po pár 

minútach skočila naspäť do bezpečia 

vody. Lasco nechápal, kam zmizla, 

očami prehľadával hladinu vody, ale 

nedokázal ju nájsť. Zavolala som na 

neho a vykročili sme ďalej.  

Pri neďalekom strome sa 

niečo pohlo v lístí. Zľakla som sa, že 

je to had, a preto som si Lasca privolala bližšie a lístie obišla. Lesík sa už 

blížil ku koncu, keď vtom sa predo mnou objavili ovce, ktoré sa 

pravdepodobne zatúlali z miestnej farmy. Lasco sa za nimi rozbehol, 

akoby sa z neho na chvíľku stal pastiersky pes a zahnal ich na lúku, na 

ktorej sa len nedávno pásli srny. O pár minút bol už naspäť pri mne. 

Dostali sme sa k veľkému rybníku, na ktorého hladine sa vyhrievali tučné 

kapry. Lasco ich však prerušil v ich opaľovaní veľkým skokom do vody.  

Bol naozaj čas nechať rannú krásu prírody. S Lascom sme sa vrátili 

domov. „Na dnes bolo objavov dosť,“ povedala som Lascovi a dala mu 

bozk na ňufák špinavý od hliny. 

 

Lenka Gajdošová 5.A 

Ako mi je HEJ! 
 

Prší. 

Obrovské kvapky stekajú po okne, 

naháňajú sa ako na pretekoch. 

Zvláštne. 

 Obloha je  po daždi celá belasá, 

lúče slnka 

sa odrážajú vo vodách potoka. 

 

Potok sa valí dole dolinou, 

tá ožíva spolu s ním. 

Každý kvietok, 

 púčik, rastlinka... 
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pohľadom roztápam sa ako pralinka. 

 

Príroda, ozajstný veľký čarodej, 

je zázračná, má moc, 

 sama vytvára života dej. 

Príroda, v nej sa cítim,  

hej... 

 

Lívia Baulovičová  8.B 

 

Pád jednej vločky... 

 

Čas  čakania, čas až príde môj čas. 

Čas chladu,  

čas vlhka, 

čas mrazu v nás. 

Zhora hľadím dole,  

stmieva sa či brieždi 

podľa zeme vôle. 

 

Čakám na deň  

a osud v ňom. 

V čase príchodu je nás  veľa, 

vločka z neba predsa 

nepadá len jedna. 

Padáme jedna za druhou, 

klesáme každá iná, 

klesáme každá inam... 

 

Čas si ma nevybral, 

snáď padnem 

posledná? 

V tej chvíli už 

padám, 

klesám, 

užívam si let. 

Jeden jediný 

problém mám, 

po páde zanikám hneď. 

Odišla som na krídlach času. 

 

Michaela Cholpová 8.A 

 

Jar 

Cítiš krásne vône kvieťa? 

Ach, len nech nám neuletia! 

Veď sa pozri,  

na lúke hrajú sa deti,  

kŕdeľ kačíc naspäť letí. 

Nech jar trvá celé veky! 

Prečo by nie? 

Nech nám jej harmónia neuletí... 
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Leto 

Ó, tie letné večery! 

Zhlboka dýchaj, 

vdychuj vôňu pokosenej trávy, 

veď aj tá sa letne tvári. 

Nasávaj leta vetrík, 

ver, to nie je trik. 

To je leto! 

 

Jeseň 

Zavri to okno! 

Prichádza búrka. 

Vietor natešene pohadzuje listami, 

hrá sa s konármi,  

stromy rozknísal sem-tam, 

dunivý hlas jesene kvíli. 

Počuješ? 

Nik v jeseni nechce byť sám. 

Ja sa búrky nebojím, 

veď jesenné dažde neraz zmyli 

omyly iných, ktoré urobili. 

 

Zima 
Mám chuť na prechádzku, 

mám chuť na nebezpečne biele ticho, 

mám chuť napiť sa snehu, 

mám chuť odovzdať nehu 

niekomu v teple domova. 

Tak už poďme konečne!  

Martina Kotěšovská 9.A 

 

Slnko 

ráno slnko sviežo vychádza 

vtačí spev ho sprevádza 

večer sa obloha k spánku ukladá 

zamatové slnko za obzor zapadá 

 

Mesiac 

mesiac sa nocou budí 

cez deň nemôže medzi ľudí 

aj ja rýchlo spozorniem 

predo mnou sa plazí tieň 

 

Voda 
počuť žblnkot vody 

vidím  nádheru číru 

vplávam do pohody 

vlnky hrajú na lýru 



 
 

Mračná 

nado mnou mračná sa skláňajú 

potravu nebeskú hľadajú 

ženú sa nemo vpred 

vystrašia celý svet                                                                      

 

Sandra Svatušková 9.A 
 

Leto 

Slnečný lúč cez kvapky rosy 

maľuje dúhu v tráve. 

A ja v tej kráse behám bosý, 

teším sa z leta práve. 

Vysoké stromy pri potoku tajne hučia 

a rybky ticho si plávu, 

malé včielky usilovne bzučia 

a ušatý zajac hryzie trávu. 

 

Plný krás a jasov je ten svet, 

slniečko s láskou hreje. 

Nech sa vždy len radosť a pokoj množí, 

nech so slnkom sa každý smeje. 

Peter Demčák 7.A 

 

Lavínová nádielka 
 

V jedno biele ráno v roku 

Slovák a Čech bok po boku 

vybrali sa zdolať horu, 

ale ako na potvoru 

počasie sa zrazu búri. 

 

Fijú, fijú, vietor duje, 

sviští, chladom zúri... 
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Hŕŕ, hŕŕ, ženie sa nemilá 

dolu kopcom lavína. 

 

Tí dvaja už pod snehom ležia, 

tik-tak, tik-tak, tik-tak, 

minúty im rýchlo bežia, 

keď nepríde záchrana, 

ich hra bude dohraná. 

 

Lavína je mocný pán, 

ak chceš prežiť, 

tak sa chráň, 

inak sila prírody 

zničí oba národy. 

 

Samuel Petrák 8.B 

 

Keď nebo plače... 

Keď všetko živé skrýva sa, 

keď vták z hniezda zdvíha sa, 

aj motýľ sa o svoje krídla 

bojí, 

sila vetra, keď sa zdvojí, 

vtedy nebo jemne plače, 

nebo vzlyká,  

potichu vzlyká. 

Dážď 

Vlhký  ako ranná rosa 

po líci mi steká, 

tancujem bosá, 

V tú chvíľu niečo strácam, 

niečo iné nachádzam. 

 

Dúha 

Zmizla, zrazu nie je, 

nevráti sa viac, 

cnie sa mi za ňou,  

za riečnou kráľovnou. 

 

Obloha 

Stmavla,  nie je viac nebeská, 

všetko je šedé, smutné zas. 

Mraky sa náhlia, ženú vpred, 

tvár slnka zakrývajú. 

Poryvy vetra 

tie mraky nadnášajú, 

prší. 

 

 

Simona Cenknerová 8.A 
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Druhý domov 

 

Kráčam... 

Kráčam do neznáma 

vôkol mňa strážcovia nebies 

chladnou krásou hrejú ma na duši 

silné konáre venujú krehké objatie 

nasýtia dušu  pocitom voľnosti 

namiešajú elixír pokoja 

vzdajú poklonu 

myseľ 

naplnia 

melódiou  

tichého pokoja 

druhý domov vždy 

nájdem v korunách stromov. 

 

 

Stela Turiková 8.A 

 

Čudný sen 

Bolí ma hrdlo a je mi zima. Mama ma nechala doma. Dala mi 

zjesť pár nechutných horkých tabletiek. Jój, joj, jojojój, to nemôžu 

vymyslieť tabletky s chuťou mliečnej čokolády alebo banánu? 

O chvíľu príde babka akože ma „strážiť“. Čo som ja malé decko? 

Bude ma nútiť jesť slepačiu polievku a naleje do mňa hektolitre čaju. 

A potom jej budem musieť ukázať, ako sa posielajú fotky na Viberi. 

Pre babku je to náramne zložitá vec! So sestrou sa na tom výborne 

bavíme... 

 Je osem hodín a babka mi napísala, že príde okolo pol 

desiatej. Chvíľu ešte pospím. Ako dobre, že ma mama predsa len 

nechala doma! Ozaj sa necítim dobre... 

Oslepilo ma silné svetlo. Rukou som si musela zakryť oči. 

Keď mi oči privykli na svetlo, zistila som, že stojím pri našej škole. 

Či to nie je naša škola? Aj keď fasáda bola iná, bezpečne som 

spoznala, že ide o budovu našej školy. Takú „spojovačku“ som 

nikde inde nevidela. Lenže kam sa podelo naše ihrisko? Kedy z neho 

spravili park, či ako to vlastne nazvať? Namiesto ihriska tam bola 

tráva s lavičkami. Na každej sedeli deti a v rukách mali tablety. Fíha, 

to kedy sa tak zmenilo, veď zatiaľ som bola doma len jeden deň?    

„Čauky, kočka!“ ozvalo sa za mojím chrbtom.  

„Kto, ja?“ opýtala som sa asi hlúpo, lebo pri mne nik iný 

nebol. 

 „Ty, jasné, že ty, nik iný okrem teba tu nie je! Poď si so 

mnou zahrať hru, nemám dvojicu.“  

„A čo budeme hrať?“ bola som zvedavá. 



„Mám fakt skvelú hru,“ povedal chlapec, „ide o to, že sme 

akože cyklisti, ktorí musia prekonávať zložité trasy. Víťaz je ten, kto 

prvý dorazí do cieľa. Budeš mať tri životy. Keď spadneš do 

priekopy, prídeš o jeden život. Logicky vyhráva ten, kto bude prvý v 

cieli.“  

Prišlo mi to ako náramne dobrá hra a veruže aj bola! Veľmi 

ma bavila, mala som pocit, že som priamo v nej, ako keď ma mama 

zobrala do 5D kina... Po chvíli som bola hladná.  

„Nemáš niečo zjesť?“ opýtala som sa chlapca. 

„Jesť?“ spýtal sa rozpačito.  

„Noo, jesť. Desiatu, rožok so šunkou, buchtu s džemom 

alebo aspoň horalku.“ 

„Nie, také niečo nemám, ale mám tu banán,“ podával mi 

väčšiu tabletu.  

„Tabletka? Vravel si banán,“ nechápala som, ako sa mohol 

takto zmýliť.  

„Od roku 2190 sa každé ovocie, zelenina i mäso upravujú do 

formy tabletiek. Chute i vitamíny však ostávajú tie isté. Takto 

šetríme jedlom a medzi ďalšie výhody patrí jednoduchý dovoz 

a menej odpadu,“ povedal rozhorčene, „ ...budete sa o tom učiť 

v piatej triede.“  

„Aj mäso?“ nechápala som. „A ako varíte polievky, rezne, 

mäso na šťave?“  

Pokrútil hlavou, že také veci vôbec nepozná. Nemala som 

chuť na taký tabletkový banán, a tak som si opýtala niečo sladké.  

„Sladké? Ty si spadla z oblakov?“ opýtal sa prekvapene 

a zhrozene. „Sladké je pre deti úplne zakázané. Akože to nevieš?“  

Neodpovedala som. Radšej som sa ho opýtala, či si zahráme 

vybíjanú. Len tak dvojka. Raz vybije on mňa, potom ja jeho.  

„Idem sa opýtať do družiny, či nám požičajú loptu,“ povedala 

som veselo.  

„Loptu? Také niečo sa nedá požičať ani kúpiť.“  

Krútil hlavou a tváril sa úplne prekvapene. V škole im na 

telesnej premietajú o týchto hrách dokumenty i hokej pozerali, ale 

hrať to? Načo? Veď stačí stiahnuť appku a vybavená vec. 

„Oki, dievča, si čudná, ale rád som ťa spoznal. Musím ísť 

domov, prišla po mňa babka.“  

Postavil sa na odchod. Babka? Blížila sa k nám mladá kočka, 

vyzerala skoro ako moja dvadsaťdvaročná sestra. Toto nemôže byť 

babka, nie, nie! Babky takto nevyzerajú! Krútila sa mi hlava a okále 

som mala vypleštené ako tenisové loptičky.  



„Neviem, odkiaľ si, ale asi budeš zďaleka, keď nevieš, že 

ľudia nestarnú. Na to sú predsa vyvinuté lieky, ktoré pravidelným 

užívaním zabraňujú starnutiu pleti a  ľudia nie sú nikdy chorí.“  

Nieeeé, to nemôže byť pravda! Taká mladá babka? V hlave 

mi strašne zvonilo. Otvorila som oči. Zvuk zvončeka neprestával. 

Babka prišla, idem jej otvoriť.  

„Ahoj, babi, nekúpila si mi náhodou banán?“ 

 

Bibiana Ficková 5. C 

 

 

Rozprávka o zápalke 
 

Každé dieťa o niečom sníva, 

mať tak dom, 

veľkú rodinu, mamku, otca, brata, psíka... 

Mať kde bývať. 

 

Mať kúsok svojho raja 

a v ňom teplo, 

aj o tom sníva kde - kto. 

 

Zápalky? Aj tie svoje sny majú... 

Ony vám teplo v dome 

raz - dva  vykrešú. 

Iskrička vzbĺkne, zažiari, 

plamienok v krbe zapáli. 

 

Od zápalky skokom k trieske, 

kdeže ste polienka? 

Chyťte sa, iskričky leťte! 

Z polienka na poleno len, 

každá zápalka má iskrivý sen. 

 

Avšak pozor na ne dajme, 

iskrivé neplechy na pamäti majme, 

z krbu ich von nepúšťajme! 

 

Veď aj z jednej iskričky vie byť plameň veľký. 

Rozprávky o zápalkách 

poznaj radšej z kníh či telky. 

Tak šup, šup do postieľky! 

Zhasni a snívaj tie sny 

iba v tejto básni... 

 

Eva Onderišinová 4.C 
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Videl som strašidlo 
Stalo sa to počas letných prázdnin na našej chalupe v 

Radvani. V lete  je na chalupe vždy plno práce, a tak v jednu sobotu 
sme sa tam opäť vybrali pomáhať babke tentoraz v záhrade.  

Len čo sme dorazili na chalupu a prezliekli sa, vzali sme do 
rúk motyky, hrable a rýle, a vydali sme sa do záhrady. „Chlapci, kto z 
vás mi prinesie lopatku, ktorú som nechala na kuchynskej 
linke?“ spýtala sa nás mama. „Ja“, prihlásil som sa chtiac-nechtiac 
dobrovoľne, pretože som si chcel ísť aj po keks.  

Vbehol som do domu a ihneď zamieril do kuchyne. Vzal som 
lopatku aj keksík a pobral som sa preč, keď v tom som začul 
buchnutie, ktoré vychádzalo z pivnice. Stuhol som. Práve som 
rozmýšľal nad tým, čo to asi mohlo byť, keď som  druhom poschodí 
začul kroky. „Tu straší!“ preblesklo mi hlavou. Vzápätí som sa však 
otriasol a v duchu  si pomyslel: „Nebuď hlúpy, strašidlá predsa 
neexistujú!“ Utešoval som sám seba, lenže  zrazu sa mi zazdalo, že 
počujem kroky idúce tentoraz z pivnice. Opatrne som sa priblížil k 
dverám pivnice.  

Hovoril som si, že ak za tými dverami bude stáť nejaký duch, 
tak doňho hodím keksík a lopatkou ho budem mlátiť hlava-nehlava. 
Možno?! Potichučky som narátal  do troch a rýchlo otvoril dvere do 
pivnice. No nebolo tam nič okrem jednej  spadnutej metly. To je 
ono!  Metla musela spadnúť a narobiť hluk. Rýchlo som ju postavil a 
utekal von rovno do záhrady.   

V ten deň som sa   uistil len v jednej dôležitej   veci. Nezistil 
som síce, či u nás na chalupe straší, ale zistil som, akú moc má nad 
nami naša fantázia. 
 

 
Dávid Charitun 8.B 

Prízrak 

Hovorí sa, že fantázia je výborná vec. Väčšinou to tak aj je. 

Mňa však raz moja bujná fantázia dostala do naozaj nepríjemnej 

situácie, po ktorej som aspoň mesiac nemohol pokojne spať. 

Stalo sa to začiatkom zimy. 

Povedal som si, že by nebolo od veci 

vybehnúť na povalu po lyže. Nechodil 

som tam vôbec, a tak som bol aj 

poriadne zvedavý, čo všetko tam 

nájdem... Keďže na povale nesvieti 

žiarovka, zobral som si do ruky 

baterku a po rebríku som vyliezol hore. Všade sa povaľovali rôzne 

predmety. Keď som na ne posvietil, vrhali strašidelné tiene. Sklonil 

som sa k veľkej nahádzanej kope a začal som sa v nej zvedavo 

prehrabávať. Boli v nej moje staré hračky, knihy... a rôzne ďalšie 

nepotrebné veci. V momente, keď som sa postavil a chcel odísť, 

moja baterka osvetlila niečo príšerné. Vyškerená bledá ľudská tvár 

s vypúlenými očami! Hľadela priamo na mňa! 

„Panebože!“ zhrozene som vykríkol a spadol rovno do vreca 

plného oblečenia. V tme som videl veľkú postavu s opereným telom, 

ktorá sa nado mnou skláňala a hrôzostrašne chrčala. Nechápal som, 

ako je možné, že som si ju predtým nevšimol. Strašný prízrak však 

nebol jediný! Odrazu som navôkol seba videl len samé príšery! 

Tiene v kútoch tvorili netvory, z kopy oblečenia zrazu niečo 

vyliezalo, ba aj moje staré hračky boli hrozivé... 
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Asi večnosť som sa triasol na podlahe. Potom som konečne 

začal racionálne premýšľať: „ Ako je možné, že ešte žijem? Veď tie 

potvory ma mohli už dávno dostať, ba aj zožrať!“ Pomaličky som sa 

postavil na nohy a tackavo som kráčal k východu. Zvedavosť mi 

nedala, a tak som opäť namieril baterkou na prízrak. Vykľul sa 

z neho kostým na karneval!    

Dodnes nechápem, ako ma moja myseľ mohla oklamať 

natoľko, že som na prázdnej povale videl toľké obludy! Ľudská 

fantázia je oveľa silnejšia, ako som si myslel.     

Michal Židzik 9.B 

Priateľka 

Sám 

chcel som sa hrať 

volal som ju neodmietla 

nikdy neodmietla aj keď som sa 

správal zle aj keď som do nej kopal 

hádzal ňou nechal ju na daždi prihrával  

iným ľuďom neodmietla zostala tu 

 so mnou a hrala sa aj keď som tu 

len ja a ona dúfam že jej to 

 neprekáža a ďakujem 

 za krásne  

detstvo.  

Timotej Jakubov 9.C 

Cirkusantka z ríše snov 

 
     Od detstva nenávidím spánok. Už v škôlke v postieľke som 

nedokázala zaspať. Nech sa dialo čokoľvek. Učiteľky sa sťažovali 

a rodičia boli zúfalí. Ale mne spánok nechýbal. No keď na mňa 

večer doľahla únava,  bol to strach, ktorý mi bránil zaspať. Zlé sny 

ma prenasledovali celú noc. Bála som sa čo i len vystrčiť bosú nohu 

cez rám postele. A pomoc? Žiadna nebola, lieky na zlé sny 

neexistovali. Každé dieťa má svoju nekonečnú fantáziu, ktorá bola 

podľa mojich rodičov podpísaná v mojich snoch, alebo to mohol byť 

aj televízor. Neskôr sa moje priateľstvo s technológiou znižovalo na 

nulu- maximálne obmedzené.   

     Keď ani to nepomáhalo, rozhodla som sa, že to prevezmem do 

vlastných rúk. Skoncujem so zlými snami, ukončím falošné 

priateľstvá s bytosťami, ktoré ma po celú tú dobu strašia. ,,Pošlem 

ich do temnoty!“ skríkla som nadšene v mojej izbe. Našťastie som 

v dome bola sama, ešte by si boli mysleli, že patrím do 

psychiatrickej liečebne. V ten deň som sa so spánkom snažila 

mnohokrát skamarátiť. Odhodlanie som čerpala z malinkého 

prameňa dôvery. V celom dome som zhasla  svetlá  a prichystala 

som sa na nikým a ničím nerušený spánok. Nič sa nedalo robiť, bola 

som v takom očakávaní. Zrazu došiel adrenalín a po niekoľkých, pre 
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mňa nekonečných hodinách, som to vzdala. ,,Veď zaspím 

večer,“ odhodlane som povedala. Ešte pred západom slnka som sa 

pripravovala na spánok. Presne  ako popoludní. Akonáhle som na 

sebe zacítila teplú perinu, zapadla som do ríše snov. ,, A pozrime 

sa!“ znovu ma napadli tie isté strašidlá,  ktoré ma mučili každú noc. 

      ,,Nie!To by už stačilo!“ rázne som skríkla. Strašidlá prestali 

tancovať v kruhoch, zrazu ani nespievali, iba sa uprene dívali.  ,, Čo 

to vraví?“ šuškali si medzi sebou hrubým hlasom.  ,,Povedala som, 

že stačí!“ statočne som zopakovala.  Cítila som strach, chcela som 

ho ovládať, ale bol omnoho silnejší ako ja. Bála som sa, predsa som 

stále medzi desiatkami strašidiel, ktoré celý život hrali dôležitú 

úlohu v mojich snoch. ,,Po toľkých rokoch nás chceš 

vyhnať?“ zaškeril sa a vyplazil na mňa jazyk jeden zo strašiakov. ,, 

Je to predsa moja hlava!“ oponovala som mu. ,,To áno, ale my tu 

bývame už pridlhú dobu!“ ,,Tak, tak,“ pritakávali mu ostatní. 

Ovládla ma panika. ,,Veď oni neodídu, nechcú odísť.“ ,, A teraz ťa 

stiahneme so sebou do ríše snov!“   

     Akonáhle za mnou začali naťahovať svoje čierne lepkavé ruky, 

zažalo sa predo mnou svetlo. Také jasné, že mi ožiarilo celú myseľ. 

Začula som tú najkrajšiu melódiu, akú kedy moje uši počuli. 

Zaostrím zrak a pred sebou vidím tú najzaujímavejšiu cirkusantku na 

celom svete. Bola taká nádherná, akoby som ju už niekde videla. 

V pravej ruke držala žltý, zlatom obšívaný dáždnik. Zdobili ju 

dúhové baleríny. ,,Už sa nemusíš báť.“ ,, Ako sa to 

stalo?“ neveriacky som sa opýtala. Cirkusantka sa pousmiala, 

roztočila sa a dotočila sa pri mne. 

     ,,Prekonala si samú seba!“ oznámila mi s úsmevom. Objala ma 

a ja som sa jemne začervenala. Brnkla mi po nose, roztočila ma a ja 

som odtancovala až do nového dňa. Ráno som sa prebudila 

s úsmevom na perách a celý svoj príbeh som každému vyrozprávala. 

 

Sofia Gajdošová 7. B 

 
 

Modlitba za ňu... 
 

Pred svetom utekám 
k tebe, 

ty moja oáza pokoja, 
čo ma vždy prichýliš k sebe. 

Bez slova či otázky 
ruku pomocnú mi vždy ponúkneš, 

ty, čistinka moja jediná. 
 

Útechou i stromom bútľavým 
je rieka, strom i každý kvet, 
ktorý svojím jasom rozžiari 
i ten najpochmúrnejší deň. 

 
S pocitom vďaky chránim si ťa, 

si moje miesto posvätné, 
tvoje čaro ma pohltilo, 

tvoj slad myseľ opantal, 
božský kľud mi navždy dal. 

 
Ty miesto oslobodenia moje, 

mojej duše i mysle 
od sveta vonkajšieho, 

radosť moja každodenná. 
 

Ty  pomyslenie na čas, 
na čas ponoru 



v oáze prostredia 
tvojho. 

Nevzdám sa ťa, 
chrániť ťa budem 
až do smrti mojej. 

 
 

Richard Gerboc 9.A 
 

 

 

Nepoznané 
 

  Nie som človek, čo sa v noci premení  na vlka. Ja som ja, 

každú noc sa vo mne  niečo  prebúdza.  Ešte neviem, kto alebo čo 

presne som, no moji rodičia  a mnohí iní ľudia si myslia, že som 

„psychopatka“, presne preto sme sa presťahovali na miesto, kde 

nás nik nepozná. Rodičia ma kvôli minulosti poslali na internátnu 

školu k ďalším „mne podobným“. 

Môj prvý deň dopadol celkom dobre. Na biológii som musela 

sedieť s čudným chlapcom, niečo ma na ňom priťahovalo, ako 

magnet ma ťahalo k nemu. Keď som ho po prvýkrát uvidela, v noci 

som mala vidiny, ale tie vidiny boli nečitateľné. Premýšľala som  nad 

nimi, nerozumela som im. Nerozumela som im najmä preto, lebo 

vidiny som mávala hlavne vtedy, ak som sa bála, ale keď som bola 

pri ňom, mala som  presne opačný pocit, pocit bezpečia.  

Ďalšia vec, ktorá ma zaujala bola, že sa v onú  noc to 

nepoznané vo mne neprebudilo, no napriek tomu som nespala, oka 

som nezažmúrila, nemohla som, stále som musela na neho myslieť. 

Prešiel týždeň, nič zaujímavé sa nestalo, dni bežali svojím 

zvyčajným tempom, nemala som vidiny, v noci sa tiež nič nedialo. 

V priebehu týždňa som  si našla kamarátku, ktorá netrpela žiadnou 

diagnózou. Na internátnej škole sa ocitla kvôli rodičom, ktorí sa 

rozviedli a ani jeden ju nechcel mať v opatere, preto ju poslali na 

túto školu. 

V jeden obyčajný deň som s ním po prvýkrát nadviazala 

konverzáciu, nebolo to bohviečo, ale aspoň som mala opäť nad čím 

rozmýšľať. V tú noc  som utiekla z izby na prechádzku do lesa. 

Nebola som jediná, kto dostal chuť sa  prevetrať, bol tam aj ON. 

Chvíľu som sa tvárila, že ho nevidím,  on ma však neustále sledoval. 

Začali padať prvé kvapky teplého nočného dažďa a tie nás oboch 

dostali, prerozprávali sme celú noc. Vyliezli sme na opustenú vežu, 

až na jej strmý vrchol, a keďže som sa bála pádu, moje vidiny sa 

začali...  

Bol v nich niekto neznámy  s krídlami a ja som sa 

potkla, rútila sa z výšky strmo nadol k zemi, ale tesne nad ňou, nad 

bolestným dotykom s chladnou zemou  ma niekto chytil. A ja som 

vzhliadla,  ten niekto bol ON, chlapec s krídlami. Povedal mi: „ Neboj 

sa, som tvoj anjel, teraz ťa pustím a ty uveríš v to,  že aj ty si anjel, 

ten môj.“ Ako povedal, tak aj urobil.   V momente, keď som sa ho 

pustila, pocítila som, ako mi na chrbte rastú krídla. Boli nádherné, 

snehobiele a mäkké ako zamat. A ja som uverila. Ja, anjel, ON,  môj  

anjel, obaja sme ruka v ruke roztiahli svoje krídla a leteli, leteli... 



Leteli sme na krídlach fantázie tam kdesi, vysoko, k samotnému 

nebu... 

Natália Kuľhová 8.A 

 

Bez fantázie 
 
 
Tma. 
Otvorím očí. 
Hmla, piskot vetra, studená noc. 
Mrazivý chlad hladí mi bledé porcelánové líca zasypané pehami. 
Hviezdy prerážajú korunami opadaných stromov,  
ktoré svojimi tenkými konárikmi pripomínajú mapu sveta. 
Hviezdy,  iskria mi v unavených smaragdových  očiach. 
Potláčam búrku prúdiacu vo mne sťa krv v tele. 
Tiene lesa. 
Temné a záhadné, idúce do neznáma vyvolávajú úzkosť. 
Som zmätená. 
Zmrznutými prstami prehrabávam svoje tehlové kučery vejúce vo 
vetre. 
Vystrašene hlcem všetko vôkol seba. 
Nočná rozprávka. 
Očarená hľadím na snehobiely blikajúci mesiac plný šedých machúľ 
ani maliarovo najkrajšie dielo. 
Opretá o mohutný kmeň smreku sledujem tú nádheru. 
Niekde hlboko vnútri mám pocit, že je to skutočné. 
Výkrik. Ticho. 
Schmatnem luk. Vytiahnem šíp. 
Vystrelím. 
Tma. 

Otvorím očí a.... 
jediné čo chcem, je opäť snívať, 
pocítiť   zimný vánok lesa, ktorý hladí moje telo. 
Začať odznova, 
s fantáziou a či bez nej,  
len tak snívať. 
 
Michaela Halaganová 8.B 

 

Deti rokov štyridsiatych 

 

Deti vojny to v živote ľahké nemali, 

ich otcovia za našu vlasť bojovali. 

Matky sa o ne príkladne starali... 

Od úst si odtŕhali. 

Bolo ťažké byť vtedy dieťaťom malým. 

Spať pod nebom holým,  

nemať si čo do úst dať,  

bez hračiek a radosti vyrastať. 

Nemať detstvo,  

pred vojnou utekať  



a v úkryte o život sa báť. 

Aj taký bol počas vojny život detí...  

smutný, prázdny, bez radosti. 

Po niektorých, bohužiaľ, zľahla sa zem 

a ostalo tiché miesto len. 

Martina Jakubkovičová 9. B  

 

Vojna 

Pach smrti zemou sa tiahne, 

hrozné je to bojovanie. 

V ľudskej hlave vznikol nápad, 

dobyť najprv celý západ, 

neskôr východ, juh a sever. 

Takým ľuďom nikdy never! 

Na následky nik nehľadí, 

pre moc  -  vlasť rodnú zradí. 

Vojnou sa nič nedosiahne, 

na konci, našťastie,  

vždy mier zavládne.  

Tak načo toľko obetí? 

 

Samuel Čurma 9. B 

 

Mier sa nedá požičať 

Na svete žije veľa ľudí. 

Sú bieli, čierni, rozdielni. 

Niekomu zvoní ráno budík, 

kým iným hučia sirény. 

 

Žijeme v šťastnej časti sveta. 

Ráno nás budia rodičia. 

Stačí na to jedna veta –   

„Mier sa nedá požičať!“ 

 

Všetko si vezme, všetko pýta. 

Vojna je taká každý deň. 
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Vo vojne nie je nikto víťaz, 

myslime na to!  

Ďakujem. 

Tomáš Sukeľ 6. C 

 

 

O vojne 

 

Po poli tanky bežia, 

pšeničné klasy lámu. 

Len múdri ľudia vedia, 

že sami seba klamú. 

 

Veď vojna nie je hra, 

výhercov žiadnych nemá, 

rozsieva len strach 

a hroby, kde chýbajú mená. 

 

Preto každý, kto má silu 

zastaviť tank v behu, 

nech neváha ani chvíľu, 

hoc zanechá krv v snehu. 

 

Dominik Lojka 6. C 

 

Nie, vojne! 

Bolestné výkriky, 

strach a plač. 

Pomôž nám, prosíme, 

Otče náš. 

Dobytčie vagóny plné sĺz. 

Satan sa rehoce z plných pľúc. 

 

Hlavne namieril na bezbranných. 

Chce všetkým dokázať, že dobro nie je. 

Nech sa len bezbranný človiečik chveje. 

 

Terezín, Osvienčim, Dachau... 

Rampy, selekcie,  

zbesilé povely napravo, 

naľavo, 

na prácu, na smrť. 

 

Satan sa stále smeje, 

chce vládnuť všetkým, 

Chce byť všade prvý. 

 

Po našej zemi tečú 

potoky krvi. 

Zakričme spolu: „VOJNE – NIE!“ 

Veď je to veľké trápenie. 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiTs4a0vZTkAhUyNOwKHZWnDEAQjRx6BAgBEAQ&url=https://zpravy.aktualne.cz/domaci/praha-vlastni-dva-tanky-kcivilni-obrane-je-potrebujeme-rekl/r~5f085ed65b9a11e9be22ac1f6b220ee8/&psig=AOvVaw1A6aspWE-okq1YCQdmUyBh&ust=1566494576147612


Nech už nikoho nemusí, 

nech sa zem krúti s dúhou v náručí. 

 

Zuzana Onuferová 6. C 

 

Víťazný boj 

Smutný večer nastal, 

čas vojny sa začal. 

Nemci bomby zhadzujú, 

ľudia sa schovávajú. 

 

Nemci ľudí týrajú,  

do tábora smrti ich vlakom vozia, 

vozia všetkých, nielen tých,  

čo na hrudi hviezdu nosia. 

 

Vojaci odporu za lepší život bojujú, 

na frontoch život nechávajú. 

 

V zimnom čase pri Stalingrade 

obrat nastal. 

Sovietsky vojak povstal,  

aby nemeckého fašistu 

cez Európu do Berlína hnal. 

 

Maj lásky roku 1945 v Berlíne  

nastal, sovietsky vojak 

a vojaci odporu spolu 

oslavujú vytúženú slobodu. 

 

Pavel Korba 6. C 

 

Odkaz 

Hans ležal na zemi, v blate, v špine, krvi a snažil sa nevšímať 

si odporný zápach smrti, ktorý sa šíril od jeho bývalých 

spolubojovníkov. Bol hladný, úplne premrznutý, ale najhoršie muky 

mu spôsobovala obrovská bolesť v bruchu. 

„Takto sa to teda končí? Zomriem sám, v bolestiach, ďaleko 

od domova, kde som bojoval za niečo,  v čo už dávno neverím?“ 

pomyslel si. 

Pamätal si ešte, ako pred rokom a pol nastupoval v Berlíne 

do armády. Zlákala ho hitlerovská propaganda, myslel si, že bojuje 

za správnu vec, veril všetkému, čo mu hovorili. Jeho ilúzie začali 

miznúť, keď sa dostal pod velenie plukovníka Schneidera. Schneider 

bol zapálený nacista, krutý a bezcitný človek, ktorý bez milosti 

prenasledoval a vraždil Židov všade, kam prišiel. Väčšina jeho 

vojakov s ním nesúhlasila a nenávidela ho, ale všetci sa báli 

vzdorovať mu. Definitívne stratil Hans vieru v nacizmus vtedy, keď 

ho do nohy zasiahla guľka poľského vojaka. Život mu vtedy 

zachránil židovský lekár. 

Pred dvoma mesiacmi zaútočili na Sovietsky zväz. Hans bol 

spolu s kamarátom Friedrichom rozhodnutý dezertovať a pridať sa 

na stranu Červenej armády. Po týždni plánovania a príprav, keď boli 



Hans s Friedrichom presvedčení o tom, že úspešne ujdú, 

Friedrichovi preletel cez hlavu kúsok granátu a namieste ho zabil. 

A tak sa Hans vzdal plánu na útek a zostal s jednotkou.  

V Sovietskom zväze išlo najprv všetko ľahko, Nemci 

postupovali, ale neskôr nastali problémy. Pred tromi dňami narazili 

na bunker, ktorý nemohli dva dni obsadiť. Nakoniec Schneider 

usúdil, že musia bunker rýchlo obsadiť bez ohľadu na straty. 

Vyrazili a v polovici cesty trafila Hansa do brucha guľka. Odvtedy 

uplynula asi hodina. Hans prestal spomínať a s vypätím všetkých síl 

sa posadil, aby zistil, ako to okolo neho vyzerá. Pohľad mu najprv 

dopadol na brucho. Cez uniformu mu presakovala krv. Vedel, že 

koniec je veľmi blízko. Rozhliadol sa po padlých spolubojovníkoch.  

„Prečo museli všetci zomrieť,“ napadlo mu, „ kvôli 

mocenským hrám netvorov Stalina a Hitlera? Kvôli nacizmu? Kvôli 

tomu, že niektorí ľudia majú šialenú a chorú predstavu o tom, že sú 

niečo viac ako ostatní, ak majú inú farbu vlasov alebo 

vierovyznanie?“ 

Hans zastonal, keď mu telom prebehol kŕč bolesti. Vedel, 

zostávajú už len minúty. Rozmýšľal, prečo musel dôjsť až sem, 

prežiť mesiace útrap a počas bojov zabiť sedem ľudí, keď nakoniec 

aj tak zomrie. Stále si predstavoval, že vo vojne vykoná nejaký 

hrdinský skutok, za ktorý ho budú všetci oslavovať, ale nestalo sa. 

Zabíjal, bolo to ťažké, oveľa ťažšie ako si myslel,  doteraz vídal 

v snoch jediného vojaka, ktorému videl do tváre vo chvíli, keď mu 

vzal život. Zatvoril oči a uvidel ho pred sebou.  

Opäť ho zabolela rana. Priložil si ruky na brucho, cítil ako 

mu pomedzi prsty uteká život. „Nie,“ pomyslel si, „ v posledných 

chvíľach života chcem myslieť na niečo krajšie.“ Spomenul si na 

Berlín, mesto, ktoré miloval. Spomínal na všetkých známych, 

ktorých tam zanechal a ktorých už nikdy neuvidí. Spomínal aj na 

deti, ktoré sa so smiechom preháňali ulicami mesta... 

„Musia si to pamätať,“ uvedomil si, „ musia si pripomínať 

tieto hrôzy, myslieť na ne, zistiť, čo ich spôsobilo. Musia si za každú 

cenu pamätať, čo sa udialo. Hitler nakoniec padne, ale po ňom prídu 

ďalší a bude na našich deťoch, aby sa s nimi vysporiadali. Toto je 

náš odkaz, odkaz všetkých padlých vojakov aj civilistov na oboch 

stranách, pretože ak sa to stalo raz, môže sa to zopakovať. Ak jeden 

šialenec ovládol masy ľudí a rozpútal peklo, môže sa to podariť aj 

druhému...“ 

Hans zomrel v ukrutných bolestiach, ale s nádejou a vierou 

v ľudský rozum. 

 

Michal Židzik 9. B 

 

Spomienky… 

 Mám ešte len dvanásť rokov, o vojne toho veľa neviem a ani 

v škole sme sa zatiaľ tejto téme veľmi nevenovali. Navštívil som 

preto moju prababku, ktorá nedávno oslávila svoje  90. narodeniny. 

Tá mi teda porozprávala veci! 

 V čase vojny som bola ešte veľmi mladá a bezstarostná. Taká 

pubertiačka, ako to vy dnes nazývate. Mnohé veci som si ani 

neuvedomovala, až pokým sa ma priamo netýkali. Ocka som 

nemala, zomrel veľmi mladý v lese a moja mamka zostala sama 

s dieťaťom, čo nebolo vôbec jednoduché. Bývali sme u maminho 



brata, ale bolo nás tam veľmi veľa, keďže mal viac detí. Bolo nám 

tesno, ale dobrých ľudí sa všade dosť pomestí... Boli dni, keď sme aj 

hladovali a moja mamka si odtŕhala od úst, len aby som sa ja aspoň 

trocha zasýtila. Chodila do lesa na maliny a predávala ich v meste, 

aby mi mohla niečo kúpiť...  

Jedného dňa, pamätám si to už len matne, prechádzali 

dedinou nemeckí vojaci. Bola tuhá zima. Môj ujec, u ktorého sme 

bývali, dostal príkaz prenocovať asi desiatku nemeckých vojakov. 

Bolo mu všelijako, veď aj tak nás bolo v dome dosť, ale nemal na 

výber.  Uložil ich, ako len najlepšie vedel. Aj na dlážke ležali mnohí. 

S mamkou sme im nosili malé občerstvenie z našich biednych zásob. 

Keď som roznášala čaj, zrazu som začula od dverí tichý plač. Bolo to 

zvláštne, mnohí vojaci už spali, ale jeden nie. Vojak, ktorému sa ušlo 

najhoršie miesto priamo pri dverách ticho plakal. Nemal veľa rokov, 

určite len zopár 

viac ako ja. 

Dodnes 

rozmýšľam nad 

tým, či plakal 

kvôli zime, ktorá 

ťahala popod 

dvere, alebo 

preto, že bol 

ďaleko od 

domova. Aj on 

mal niekoho, kto ho doma čakal, ľúbil... Viem, že mi ho bolo veľmi 

ľúto.  

Ráno všetci odišli a nikdy viac som ich nevidela. No 

spomínaný vojak mi zostal v pamäti aj po toľkých rokoch. Čo je to 

vojna? Zlo, hlad, bieda, nenávisť, ale hlavne obrovský smútok a 

strach z toho, že prídeš o svojich najbližších, o tých, ktorých najviac 

ľúbiš. 

Ostal som ticho sedieť pri babkinej posteli a oči mi padli na 

jej vráskavé ruky. Koľko toho zažili, spravili, koľko detí a nás vnúčat 

vychovali. Nahol som sa  k nej a pobozkal jej líce. Jemne mi stisla 

ruku a usmiala sa. 

     Alex Taňkoš 6.C 
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Jeseň 

 

 

 

 

V jeseni,  

keď padá lístie, 

počasie býva 

hmlisté. 

 

Vietor fúka 

šarkan lieta, 

hore – dole, 

sem a tam. 

 

Gaštany padajú, 

deti ich zbierajú, 

výstavu chystajú. 

K jeseni to predsa patrí! 

 

Pavel Korba 6.C 

 

 

Jar 

 

 

 

 

Raz ráno odloží si biele šaty 

a nahodí si závoj zlatý, 

ozdobí sa tulipánom. 

Najavo dá všetkým pánom, 

že je mladá nevesta. 

 

Na lúke zbadáš všetky farby sveta 

a nad hlavou ti vánok lieta. 

Na líce vtlačí jemný bozk, 

 do ucha ti šepne slová, 

že všetko začína sa znova. 

Je jar. 

 

 
Pavol Šimurda 9.B 
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Jeseň 

Jedného dňa moji milí, 

veľmi sme sa potešili. 

Vysoký, zvláštny, štíhly pán 

po dvore sa prechádzal. 

Pestrý odev 

aj paletu v rukách mal, 

veľkým štetcom listy stromov maľoval. 

 

Stromy dostali nový šat. 

Zlatá, žltá, červená, 

na svete je rozprávková 

krajina jesenná. 

 

Čo sa stane na jeseň? 

Fúka vietor, fúka 

od buka do buka. 

Jesenné lístie padá, 

je ho už plná záhrada. 

Pod tým lístím malý ježko 

sladké jabĺčko hľadá. 

Zuzana Onuferová 6.C 

 

 

Mama 

Mama je môj poklad veľký, 

vždy je krásna ako z telky. 

Denno-denne hladí, radí, 

úsmev z pier nezhodí. 

 

Občas je aj trpká, prísna, 

nie som si však celkom istá, 

čo ak to len celé hrá? 

Veď najväčším pokladom 

som práve ja. 

 

Občas sa aj poškriepime, 

problém však hravo vyriešime, 

hoci nie som dokonalá ... 

Stále ľúbi ma,  



veď je moja MAMA. 

Vzorom mi je každý deň, 

preto ju tak milujem! 

Mama! 

 

Martina Jakubkovičová  9.B 

 

 

 

 

 

 

 

               ...bijem...                                                   ...udieram... 

                            udieram                                                   udieram 

                                   a pri tom to nebolí                                         a tešíš sa z toho 

                                                   som s tebou každý deň, každú minútu... 

                                                       som malé, no dosť podstatné 

                                                   ak prestanem biť, pominieš sa 

                                                            otvorí sa ti brána do neba 

                                                                 som to ja, som tvoje 

                                                                    srdce, to malé – 

ale veľmi                                                                             

dôležité... 

 

        Mária Sotáková 9. C 

 

Poklad 

 

Blížili sa Vianoce. Minulý rok som od brata dostal pod 

stromček výbornú knihu a ja som mu dal len ponožky, tak som bol 

pevne rozhodnutý, že mu tento rok kúpim poriadny darček. Našetril 

som si 15 €, s ktorými som sa vybral do mesta na nákup. 

Brat je vášnivý cyklista, tak som mu chcel kúpiť cyklistický 

vak. Cestou som však urobil veľkú chybu. Nazrel som do 

kníhkupectva, kde som zazrel pokračovanie knihy od brata. Domov 

som sa vrátil bez peňazí, vaku, ale s veľkou knihou. Nasledujúce dni 

som bol nahnevaný sám na seba a dusili ma výčitky svedomia. 

Posledný deň pred Vianocami som opäť dostal úžasný nápad. 

Pamätal som si, že minulý rok som s bratom v záhrade zakopal 

poklad... Minimálne 20 € . Povedal som si, že poklad vykopem 

a použijem na kúpu darčeka a len čo po Vianociach našetrím nejaké 

peniaze, uložím ich naspäť a nikto si nič nevšimne. Samému sa mi 

však nechcelo kopať, tak som zašiel za sestrou.  

„Zuzka,“ ozval som sa, „nechcela by si vykopať poklad?“ 

Sestra nadšene prikývla a obaja sme sa vybrali s lopatami do 

záhrady. Tu sa však vyskytol problém. Nepamätal som si, pod 

ktorým stromom sa poklad nachádzal. V záhrade ich máme asi 

dvadsať. No aj tak sme sa pustili do práce. Sneh bol samozrejme 

neskutočne zamrznutý a navyše nepríjemne snežilo, čo nám prácu 

vôbec neuľahčovalo. Po hodine a pol to sestru prestalo baviť. Ja som 



sa trápil ešte štyri! Po štyroch hodinách bola celá záhrada rozkopaná 

a ja? Ja som bol mokrý, špinavý, uzimený a hlavne unavený. 

Nechápal som, kde poklad zmizol, ale ani ma to tak netrápilo. Oveľa 

viac ma trápilo, že som nedokázal kúpiť bratovi poriadny darček pod 

stromček. Rozhodol som sa, že tú svoju knihu odnesiem na charitu. 

Vtedy som si všimol, že ma pri práci pozoruje brat. 

„Mišo,“ oslovil ma, „ja som náš poklad vykopal minulý rok, 

aby som ti zaň kúpil knihu. Dúfam, že nehľadáš ten poklad?“ 

Bol som taký nahnevaný, že som mu ani neodpovedal. 

A bratovi som na Vianoce kúpil horalku. 

 

Michal Židzik 9.B 

 

 

Podbeľ  

 

 

 

 

Zima slabne, zobúdza sa jar. 

Tráva rastie, slnko ukazuje svoju tvár. 

 

Príroda sa teší, 

malý lístok z hliny raší, 

za ním sa púčik silno tlačí, 

aby videl slnko na vlastné oči. 

 

Každý deň sa silnejší budí, 

aby sa slnku pozrel do očí. 

V jedno ráno púčik malý, 

roztvoril lupienky v celej žiary. 

 

Celý šťastný v žltej tvári - 

podbeľ, prvý kvietok tejto jari. 

Timea Marcinová 6.C 
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Pegas 

Noc sa ku mne blíži, 

znamenie jediné, 

prichádza sloboda 

cez oblaky spanilé. 

 

Prilieta ku mne, 

na balkóne stojím. 

Požičia mi krídla, 

odletieť sa bojím. 

 

Najjasnejší princ, 

na chrbát si ma berie. 

Strach zo mňa opadá, 

čakám, kým už vzlietne. 

Odviezol ma k nebu, 

kde on cez deň sníva. 

Pod zaliatou hrivou 

slobodu ukrýva. 

 

Nesie ma on všade, 

kde mu len ukážem. 

Vysadí ma hore, 

zlé sny si vymažem. 

 

Dáva mi on šancu, 

cez noc deň si užiť, 

zatvárať sa môžem, 

hviezdam tancom slúžiť. 

 

Natália Cholpová 8.A 

 

 

 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1yKzlvpTkAhXRwKQKHX1XCrcQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.maxmax.sk/obraz-na-platne-pegas-vzor-23.html%26psig%3DAOvVaw1HkDbPDYCUuiDV28ZT6ixC%26ust%3D1566495003461545&psig=AOvVaw1HkDbPDYCUuiDV28ZT6ixC&ust=1566495003461545


Oči 

Dve krásne modré oči, 

hľadia na mňa uprene. 

Vždy, keď do nich nazriem, 

vidím radosť i utrpenie. 

 

Moje srdce plesá, 

keď na mne spočinú. 

Robia ju najkrajšou, 

tú moju dievčinu. 

 

Samuel Čurma 9.B 

 

 

Všetky moje ja 

Moje ja má viacero podôb. Ráno sa zo mňa stáva starček, 

ktorý nevládze ani oči otvoriť. Keby deň mal 240 hodín, tak 200 

hodín by som prespal. 

 Cestou do školy sa mením na hrdinu, ktorý cestuje po svete 

plnom nástrah a dobrodružstiev. Autá sa menia na letiace oštepy, 

ktorým sa musím vyhnúť. Lavičky sú moje čerpacie stanice na 

energiu a škola je mojím cieľom, v ktorom získam každý deň zlatú 

medailu za vytrvalosť.  

V škole sa mením na žiaka, ktorý číta knihy a vzdeláva sa. 

Knihy však ožívajú pred mojimi očami a vedomosti v podobe váľača 

gúľavého sa mi hrnú do mozgu. Na obede v školskej jedálni som ako 

hladný vlk, ktorý chce zjesť Červenú Čiapočku. Keď sa vrátim 

domov, som opäť starček, ktorý má nohy ako harmoniku. 

Harmonika piští od únavy a ťahá sa ako lenivý had po zemi...  

Keď sa vám zdá, že toto sú všetky moje ja, tak sa mýlite, 

pretože v noci v mojich snoch, je toho oveľa viac. 

Matej Sitarčík 5. C 

 

 

 

Slnečnica 
 

Stojí, stojí krásny kvet, 
 

hlávku má veľkú ako svet. 
 

Otočenú k slniečku ju má 
 

a vlasy v zlato sfarbieva. 
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Dlhé nôžky, štíhly pás, 
 

v zelený šat oblieka sa  zas. 
 

Veru niet krajšej odo mňa, 
 

najvyšší kvet na poli som ja. 
 
 
 

Moje meno slnečnica znie 
 

a priateľom vždy slnko mi je. 
 

Trošku vody musí vždy byť, 
 

aby žiarila som ako nik. 
 
 
 

Moja hlávka k zemi sa kloní, 
 

keď môj deň k večeru sa chýli. 
 

Veď mám kvet plný ratolestí, 
 

mojej radosti aj budúcnosti. 
 

Simona Žáková  6.B 

 

 

 

 

Naša príroda 

 

Prírody našej krása 

srdcia všetky roznieti, 

tá zem najkrajšia je naša, 

kde slnečný lúč vždy svieti. 

 

Večer si zúfa, 

žiarivé hviezdy keď vychádzajú 

a mesiačik tajne dúfa, 

že mu krásky zamávajú. 

 

Keď  zvonia zvonce lúkou, 

tráva rozvoniava 

a tých milión kvetov 

podobá sa na páva. 

 

Tá príroda nádherná, 

treba si ju vážiť, 

zostane navždy verná, 

núka radosť a pokoj zažiť. 

 
Simona Macková 6. B 
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Príroda 

 
Múdra matka Príroda vládne nášmu svetu, 

dáva rady dcérenkám – Zime, Jari, Jeseni, Letu. 

 

Dcéra Jar si na trón sadá, 

ihneď začína jej vláda. 

 

Otepľuje celú zem a roztápa snehy, 

prebúdza svet navôkol, dodáva mu nehy. 

 

Všetci vravia: ,,Prišla jar! 

Zobudila celý kraj!" 

 

Kvitnú kvety, stromy, stráne, 

lúky kvietím obsypané. 

 

Druhá dcéra vládu vzala, 

hneď slniečku rozkázala: 

 

,,Svieť, slniečko, z plnej sily, 

nech sú všetci k sebe milí!" 

 

Zohrej moria, jazerá i rieky, 

by sa v nich mohli kúpať deti!" 

 

Tretia dcéra pobláznená 

farbí stromy do červena. 

 

Pohráva sa s listami, 

maľuje jesennými farbami. 

 

Fúkal vietor, zadul z plnej sily, 

postrhával stromom listy a zem prikryl nimi. 

 

Popreháňal sivé mračná, 

obloha mu bola vďačná. 

 

Štvrtá dcéra premilá 

zem perinami prikryla. 

 

Vyčarila deťom úsmev na tvári. 

Kto krajšieho snehuliaka postaví? 

 

Zostane na guľovačku, 

na poriadnu sánkovačku. 

Takýto je kolobeh života 

od jesene až do leta. 

 
Andrea Macejová 6. B 

 

Zajko Ňufko 
 
 

Zajko Ňufko je šibal veľký, 
 

behá  s vetrom opreteky. 
 

Má rád mrkvu aj šalát čerstvý, 
 

jeho jedálniček je veľmi pestrý. 
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Sluch má on veru veľmi dobrý, 
 

ňufáčik nemá rád príliš mokrý. 
 

Jedno očko modré ako obloha 
 

a druhé čierne ako mátoha. 
 
 
 

Kožuštek má hebučký 
 

a chvostík ako páperie jemnučký. 
 

Sfarbený je ako malá panda, 
 

je s ním stále veľká sranda. 
 

Ňufko je moje malé zlatíčko, 
 

hrám sa s ním každé ráničko. 
 

 
Ľubomíra Katkovčinová 7. B 

 

 

 

 

Smutná slnečnica 

 

Už zase prišlo leto teplé, 

na poliach kričia klasy zrelé. 

Zvonček, tulipán či slnečnica 

príchodom leta rozvili sa. 

 

Čože takej slnečnici 

-malej sólo tanečnici. 

Na poli zostala sama 

ako veľká čierna vrana. 

 

Nemá žiadnych spoločníkov, 

sama je v rukách zlovestníkov. 

Lupene žlté, plné smútku, 

odela sa do zármutku. 

 



Kým dni ďalej plynuli, 

jej sa  slzy minuli. 

Zrazu ktosi priblížil sa, 

že si krásku obzrie zblízka. 

 

Chcem ťa doma a to hneď! 

Nech ťa vidí celý svet. 

Toľká krása namojveru, 

oživíš mi izbu celú. 

 

Aká je to paráda! 

Už nikoho nehľadá. 

Radosťou je bez seba, 

smútku, sĺz už netreba. 

Annelise Barnová 7. B 

 

 

 

Čarovná príroda 
 

Príroda je hrdá matka, 
nášmu srdcu pieseň sladká. 

Je taká čarovná a krásna 
ako na nebi hviezda jasná. 

 
Tá tráva zelená, 

túlia sa v nej naše kolená. 
Pasú sa na nej zvieratá, 

tam kvitnú kvety zo zlata. 
 

A voda šumí o kamienky, 
nesie si naše spomienky. 
Je to pocit ten najkrajší, 
krajší než ten včerajší. 

 
Stromy, pľúca našej zeme, 

prichýlia nás, keď už nevládzeme. 
Spievajú na nich vtáky, 
hlas nemajú ledajaký. 

 
Príroda má krásne čaro, 

krajšie než hora Kilimandžáro. 
Len to čaro treba objaviť, 

 niekedy sa tu chvíľu zastaviť. 
 
 

Samuel Kuľha 6. B 
 



Jazvec Borko 

  

        Jazvec Borko to má naozaj ťažké. Nech sa snaží, ako len môže, 

zakaždým sa to stane. Sotva si 

 

 vyhrabe noru, zo stropu sa začne sypať hlina a o chvíľu zavalí vchod do 

brloha. No a za celú túto 

 

galibu nemôže ani dážď, ani zemetrasenie, ale jeho deti. Jazvecovci totiž 

majú doma troch malých 

  

lapajov. Sotva sa zobudia, 

už sa aj začnú naháňať,  

štekliť a štuchať... A ako sa 

tak poťahujú 

 

 a dupocú, v zemi odrazu 

čosi zapraská a jazvečia 

nora je zavalená hlinou. 

 

       Borko už nevládze každý 

deň opravovať noru, preto 

zájde za výrom na kus reči. Výr už všade 

 

 bol a všetko vie, možno Borkovi poradí. Vinco si pretrel hlboké oči a 

zahúkal:,,Ak nabudúce zase 

 

 niečo zničia, vysvetli im, že sa domov nedostanú, kým škodu nenapravia.“  

Ďalší deň strávili 

 

 huncúti ako vždy. Vystrájaním. Ocko jazvec vykukol von a prísne 

povedal:,,Ak toto zbúranisko do 

 

 západu slnka neopravíte, spite si, kde len chcete!“ Zrazu sa niekde za 

lesom zdvihol chladný vietor 

 

 a na nebi sa začali hromadiť veľké čierne mraky. Keď si nezbedníci 

predstavili, ako sa im studené 

 

 kvapky zahryznú do kožucha a oni sa  nebudú môcť schovať doma  pri  

mamičke a ockovi... Len 

 

na seba zažmurkali a dali sa do práce. Čoskoro všetko vyzeralo ako treba. 

Odvtedy opatrne 

 

prichádzali domov tak, aby nič nezbúrali. 

      

     Keď to Borko videl, poškriabal sa na sivej brade:,,Dobre mi starý výr 

Vinco poradil. Len sa 

 

 čudujem, že som na to už dávno  neprišiel sám.“ 

 

 

 Tibor Bejda 6. B 
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Jar 
 

 

Prichádza k nám jar, 

ukazuje milšiu tvár. 

Pekne sa nám otepľuje, 

zimný vietor ustupuje. 

 

Zvieratká sa prebúdzajú, 

rastliny tiež vykúkajú, 

ľudia sa von prechádzajú. 

 

Všetko krásne už ožíva, 

aj vtáctvo sa tiež ozýva. 

Vrátia sa k nám z teplých krajov, 

jar je krásna, plná tajov. 

 

Obrátime kalendár, 

vitaj že nám, vitaj, jar. 

 

 
Ján Petrovčin 7.A 

 

Maminka a tatko 

 
 

 

 

 

 

 

Moja zlatá maminka, 

sme spolu už odmalinka. 

Veľmi  ľúbim, stískam ju, 

stále šťastím hľadím na ňu. 

 

Je to skvelá kamarátka, 

ľúbi vrúcne môjho tatka. 

 

Tatko nežne láska ju, 

ľúbi veľmi aj on ju. 

A keď sa ja na nich dívam, 

srdce sa mi láskou skrýva. 

 

My traja sme skvelý tím, 

stvorili sme tento rým. 

 

 
Sára Katarína Hancová 6. B 

 

Tebe mama 
 

 
Vymyslel som báseň krátku, 

 
už len jedno chýba jej. 

 
Venovanie vrúcne,  krásne 

 
je ukryté  v básni tej. 

 
Tebe, mama, venujem ju 
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s láskou, s veľkou pokorou. 

 
Milujem ťa bezhranične, 

 
vždy ti  budem  oporou. 

 
Stanislav Staško 6. B 

 
 
 

Postrelený vtáčik 

Slnko svieti, voda láka, 

poľovník postrelil dravého vtáka. 

Z oblohy padá ako kameň 

A vyzerá to, že bude s ním amen. 

 

Poľovník ho vidí ležať nehybne, 

myslí si, že je mŕtvy nepochybne. 

Poľovník už iba záchranárov volať ide 

A zrazu len polícia príde. 

 

Záchranárom neostáva veľa času, 

poľovník to vidí už na basu. 

Ale vtáčik to nevzdal, 

a tak zlého strelca udal. 

Patrik Čerevka 6. B 

 

Sen 

Žil raz malý chlapec 

a mal veľký sen. 

Ako hrozna strapec, 

čo osladí ti deň. 

 

Sníval o hrubých knihách, 

čo zväzkami sú pospájané, 

o horách a dolinách, 

čo do seba sú zamilované. 
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Neprestával snívať, 

aj keď sa to zdalo márne, 

stále sa dívať 

na postavy bájne. 

 

Chlapec stále túžil 

stať sa jednou z nich. 

A ani  si nezaslúžil 

podobať sa na ostatných. 

 

Vždy bol iný, 

to všetci vedeli. 

Nebol veru vinný 

za to, čo ľudia nevideli. 

 

Nevideli krásu kníh, 

kde fantázia vládne. 

Vzdať sa snov životných 

je veru márne. 

 

Stále chcel snívať, 

tak sa mu to splnilo. 

Na hviezdy sa dívať, 

už ho nič nezobudilo. 

Laura Pľuchtová 7. A 
 
 

Báseň o láske 

Milujem len teba, 

si môj poklad z neba. 

Možno, že som úbohá, 

 si pre mňa dar od Boha. 

 

Veľmi ťa ľúbim 

a jedno ti sľúbim. 



Že ťa nikdy neopustím 

všetko zlé ti odpustím. 

 

Máš vlasy nádherné a neodolateľné 

a moje pocity k tebe sú neopísateľné. 

Moja láska k tebe je krásna 

a moja túžba po tebe jasná. 

 

Chcem s tebou tráviť celý môj čas, 

no pri tebe často strácam hlas. 

Tvoj úsmev zbožňujem, 

lebo len teba milujem. 

Kristína Andrásová 7. A 
 
 

Zápalka 
 

Som len taká malá, krátka, 
no nie stále kamarátka. 

Tenké telo, drobná hlava 

nie je teda žiadna sláva. 
 

Kúsok dreva, trošku síry, 
sama nemám veľa sily. 

V ľudských rukách rastiem, mocniem, 
hneď plameňom rýchlo vzplaniem. 

 
Veľkú moc mi dávať smieš, 
keď sa správne rozhodneš. 
Život môj síce krátky býva, 

urobím škody, o akých sa ti nesníva. 
 

Pomocníčkou veľkou som, 
zohrejem telo, chatu, dom. 

                                                 Na cestu ti posvietim 
a tmu svetlom rozžiarim. 

 
V zlých rukách sa premením, 

požiarom sa odmením. 
Keď zle škrtneš, rýchla som. 

Všetko ľahne popolom. 
 

Zničím domy, lesy, lúky, 
niekedy sú so mnou muky. 
Každý oheň pod kontrolou 
neudržať je  veru smolou. 

 
Hasiči sú priatelia, 

k pohromám ich odvelia. 
Na pomoc  ich zavoláš, 



keď s požiarom problém máš. 
 

Teplo v dome, v srdci, v duši, 
správať slušne, to sa musí. 

Zodpovedný musíš byť! 
Len tak budeš dobre žiť. 

 
Veľký pozor si  na mňa daj, 

so zápalkou sa nehraj! 
Iskry rýchlo rozšírim, 

DEŤOM DO RÚK 
NEPATRÍM! 

 
Barborka Porvažníková 5.B 

 
 

Čaro zimy 

Padá snehová vločka, 
teta zima žmúri očká. 

Na oblôčik sniežik padá, 
na trávičku zima sadá. 

 
Jemný vetrík pofukuje, 
no mne ale zima bude! 

Na Vianoce zvonky zvonia, 
čerstvá jedľa pekne vonia. 

 
Timea Tkáčová 5.A 

 

Krása prírody 

Keď vidieť slnka lúče 

ponad ranné zore, 

usilovné včielky 

sú už dávno hore. 

 

Na tráve sa trbliece 

ešte ranná rosa, 

ten príjemný pocit, 

keď chodím po nej bosá. 

 

Maličký potôčik 

si tichučko žblnkoce, 

každý vtáčik v lese 

veselo šteboce. 

 

Aj priezračné jazierko 

hýri životom, 
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nemé ryby či žabky 

prebývajú v ňom. 

 

Šantivé zvieratká 

sa naháňajú v tráve, 

tu nesmelý zajko 

vyšiel z nory práve. 

 

Jemnučký vánok 

si šuští lístím stromov, 

z tej úžasnej nádhery 

sa nechce ísť domov. 

Všetka tá krása 

nás k sebe volá, 

pohladí nám dušu 

aj sily dodá. 

 

Patrícia Harviliková 5.B 

Jarné prebudenie 

 

Už zmizli biele machule, 

čo v zime jak perina hriali, 

na stráni hravé bledule 

krásny koberec utkali. 

 

Tam na čistinke pod lesom 

pasú sa srnky v stáde 

a vzduchom preletuje včelí roj, 

voňajúci po agáte. 

 

Slniečko ligoce sa na nebi, 

veselo žblnkoce si potok, 

jak stužka trblietavá po zemi 

tečie si všade vôkol. 

 

Na stromoch jarná inovať 
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tá vonia celou horou, 

poďme sa všetci vonku hrať 

na lúke i do dvorov. 

 

Juraj Klajban 5.B 

 

Parádnica 

 

Páči sa mi všetko krásne, 

veď som dievča, to je jasné! 

Keď som v nových topánočkách, 

pochvaly sa neviem dočkať. 

 

Nechty, ústa maľované, 

zrkadlo mi šepne samé, 

že som pekná od malička, 

netreba mi farbiť líčka. 

 

Šaty krásne trblietavé 

mamičkou sú vyšívané. 

Vlásky, šatky, maľovatká, 

ty si ale pekne sladká! 

Klaudia Turčíková 5.B 

 

My/iška  

Na pôrodnici u lekára 

zrodila sa myška malá. 

Od kolísky jej všetci priali, 

nech len sa jej v škole darí. 

 

Od prvej triedy až do osmičky 

Miška nosí samé jedničky. 

A odmena za jedničku? 

Otvorí si chladničku, 



vezme syra trošičku. 

 

Vnútri nie sú údeniny 

ani žiadne somariny (zeleniny)... 

Nájdete tam goudu, parmezán, 

plesnivce a hlavne hermelíny. 

 

A ako už každý tuší,  

podľa mojich krásnych uší, 

ani naši to už netaja, 

tá myška som predsa ja... 

MICHAELA 

 

Michaela Dlužaninová 5.B 

 

 

 

O tajomnej skale 

 

Keď som bola ešte malá, 

stále som sa ukrývala. 

Pred tou veľkou skaliskou, 

čo mi bola poblízku. 

Všeličo sa vravelo 

a deti to desilo. 

Kto sa dotkne tejto skaly, 

ostane už navždy starý. 

Stále, keď sa na ňu zadívam, 

zdá sa mi to či len snívam? 

Je to pravda a či lož, 

a či mi to povie hosť? 

Opýtať som sa ho chcela, 

ale ako?  

Už som nevedela. 

A tak som sa skaly bála, 
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keď som bola taká malá. 

Rebeka Rebyová 5.B 

 

Naši traja nezbedníci 

Doma máme týchto troch 

nezbedníkov pre radosť. 

Lara, tá je citlivka, 

Brita, tá zas šibalka. 

Bleky, ten je zbojník malý, 

v hlave mu to ale páli. 

Vždy, keď chytí loptičku, 

beží si s ňou ku kríčku. 

Keď ja z domu odchádzam, 

s nimi sa vždy pomaznám. 

Keď zo školy prídem domov, 

zavolám ich, bežia za mnou. 

Za loptičkou utekajú, 

navzájom sa pretekajú. 

To sú moji parťáci, 

v učení i pri práci. 

Rebeka Rebyová 5.B 

 

Poriadkumilovná líška Miška 

 

 

 

 

 

Líška Miška rada varí, 

vie zavárať, ba i prať. 

Chýba jej však dobrý muž, 

na pytačky myslí už. 

 

Celé dni i sviatky, 
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stále robí len poriadky. 

Okrem toho, moji milí, 

na pytačky stále myslí. 

 

Žiaden lišiak, fešák veru, 

nepozval  ju na večeru. 

Ela Alexandra Hricová 5.B 

 

 

Čarovný les 

 

 Cez leto chodím k babke na prázdniny. Rád s ňou trávim čas, 

chodíme spolu na hríby.  

 Jedného dňa sme sa vybrali na prechádzku do lesa. 

V okamihu, ako sme vstúpili na lesnú cestičku, sa mi niečo 

nepozdávalo. Lesnú cestičku z obidvoch strán lemovali stromy, 

ktoré boli hore nohami. Nič také som ešte nevidel. Ale to ma 

neodradilo a pokračovali sme v prechádzke. Po chvíli som našiel 

hríb, ktorý bol ukrytý pod kôpkou mokrého lístia. Nebolo by na tom 

nič zvláštne, keby ten hríb nerástol z opačnej strany. Zdalo sa mi, že 

sme vstúpili do čarovnej krajiny. Tá krajina bola plná neobyčajných 

vecí. Všetko bolo naopak. Z môjho premýšľania ma vytrhla 

veverička, ktorá prebehla popri nás. V škole sme sa učili, že 

veveričky majú huňatý chvost. Toto milé, rozkošné zvieratko ho 

malo celkom iný. Bol zo šišiek a ihličia. Tiež sme si hovorili, že 

veveričky sa pohybujú skokom. Ale ona sa pohybovala skákaním na 

ušiach. Ešte nikdy som nič zvláštnejšie nevidel. „Aha, babka, tam je 

zajac!“ vykríkol som od nadšenia pri pohľade na skackajúceho 

zajaca. Zajace mávajú dlhé tenké uši, ale tento ich mal ako hrášky... 

 Cestou domov sme si ešte chceli nazbierať lesné ovocie. 

Najmä maliny a černice, tie mám najradšej.  Vtom spoza kríka 

vykukla obrovská huňatá guľa. Bol to medveď, ktorý si pochutnával 

na listoch z kríkov a nás si vôbec nevšímal. Nazbierali sme si aj hríby 

a spokojní kráčali lesnou cestičkou k babkinmu domčeku. Stále som 

premýšľal nad zážitkami dnešného dňa. Nevedel som si ich vysvetliť. 

Spýtal som sa na to babky. Tá sa len pousmiala a povedala: „Máš 

príliš bujnú fantáziu, synček.“ 

 Doma babka očistila hríbiky a uvarila tú najchutnejšiu 

polievku na svete. A čarovný les? Pokračoval v mojich snoch pod 

obrovskou babkinou perinou. 

Jakub Miľko 5.B 

 



Škriatok Adirgni a pani Zlatá 

 

 Na záhrade kopček, v tom kopčeku domček. V domčeku na 

posteli sa naťahuje malý - veľký škriatok Adirgni. Zíva, očkami gúľa 

a premýšľa, čo dnes bude robiť. Sedí na posteli a tak ho napadlo, že 

sa vyberie do sveta.  

 Nahádzal do batôžka, čo mu len napadlo: chlebík, veľa vody, 

deku a malý vankúš. Vybral sa na veľmi, veľmi dlhú cestu. Ako tak 

kráčal, obzeral sa vôkol a pospevoval si krásnu pieseň. Keď dostal 

hlad, vytiahol chlebík, kúsok si odtrhol a zjedol. Pomaličky šiel, až 

došiel na jeden malý kopček. Výhľad z neho bol nádherný, všetko 

vôkol prekvitalo a z kvetu na kvet preletovali usilovné včielky. 

Pozdravil ich a chystal sa ďalej. Keď tu zrazu na neho zavolá 

včielka: „Kam ideš, škriatok?“  „Chodím svetom sem a tam.“ „Tak 

sa cestou zastav u pani Zlatej, lebo je sama a trošku ju rozveseľ,“ 

povedala mu na rozlúčku včielka.   

A tak z toho kopčeka išiel ďalej. Pani Zlatá verila na 

škriatkov a vždy si myslela, že ráno po prebudení bude pri nej stáť 

škriatok Adirgni. Nuž tak sa aj stalo. Ráno sa prebudila a pri posteli 

stál malý - veľký škriatok Adirgni. Stál pri pani Zlatej a pozeral sa 

na ňu tak, ako keby sa pozeral na samé zlato. Išiel si oči vyočiť 

z toľkej krásy. Pani Zlatá vyskočila z postele, akoby ju včely 

poštípali. Po chvíľke povedala: „A ty si kto?“ A malý škriatok jej 

odpovedal tenučkým, tenulilinkým hlasom: „Ja som malý - veľký 

škriatok Adirgni.“ „Adirgni?“ začudovala sa.  „Áno, ja som Adirgni. 

Škriatok Adirgni. Vybral som sa do sveta a ocitol som sa tu na vašej 

malej záhradke. No viete, mali ste 

otvorené dvere.“ „Áno? Myslela 

som si, že som ich zamkla.“ Pani 

Zlatá ich v skutočnosti zamkla, no 

ale škriatok Adirgni vliezol oknom. 

Pani Zlatá miluje čerstvý vzduch. 

Každý večer pred spaním si pani 

Zlatá otvorí okno a po chvíľke to 

okno zatvorí. Ale pani Zlatá to 

okno nezatvorila, pretože zaspala, 

a tak škriatok Adirgni vliezol 

oknom hore do spálne pani Zlatej. „A prečo si prišiel?“  „Počul som, 

že ste smutná, pošepli mi to včielky.“ „Áno, som. Moje deti išli do 

sveta a ja by som ich rada videla.“ „Tak sa ma chyťte a ja nás 

odčarujem k vašim deťom.“  „A ty vieš čarovať?“  „Áno, veď som 

predsa škriatok.“  

 A tak prvýkrát videl škriatok, ako sa pani Zlatá usmieva. 

A ako sa tešila, keď uvidela svoje deti. Nakoniec sa rozhodla, že 

zostane pri svojich deťoch. Škriatok sa potešil, že spravil dobrý 

skutok a usmial sa na usilovné včielky. 

Ingrida Hivková  5.B 
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Prechádzka prírodou 

 
Na prechádzkach prírodou 

mávam často rôzne trasy. 

Nebude to náhodou, 

obdivujem všetky jej krásy. 

 

Nad riekou sa vŕba skláňa, 

bača z paše ovce zháňa. 

Vietor hudie tichú pieseň, 

čo zaženie z duše tieseň. 

 

Slnka lúče šteklia v tvári, 

nevidno už viacej chmáry. 

V korunách stromov trilkujú vtáky, 

cvrčkovia v tráve ladia si sláky. 

 

Vysoké hory majestátne stoja, 

každý je rád, keď ich zdolá. 

Hoci tam nechá aj kúsok seba, 

má zvláštny pocit dotyku neba. 

 

Príroda naša má čaro krásne, 

na seba neraz počula básne. 

Aby to neboli len prázdne slová, 

s láskou nás k sebe každý deň volá. 

 

Ema Čubáková 6.A 

Ako letí čas... 

Jeseň ako veľká pani 

tohto roku ba i vlani 

nič nenechala na náhodu, 

krášli ona prírodu. 

 

To sa dobre pozerá. 

Hľa! Aká je to nádhera! 

Listy žiaria farbami, 

leto je už za nami. 

 

V ďalšom kroku znova a zas 

zavíta k nám chladný čas. 

Nemusíme sa báť zím, 

oslávme si Helloween. 

 

Potom na výzvedy pani Zima 

pošle na bielom koni Martina. 

A už keď sa sniežik ligoce, 



jasné, čakáme na Vianoce. 

Ema Čubáková 6.A 

  

Rozprávkový les 
 

V diaľke počuť šum potoka, 
na lúke zas srnčí krok. 

Z lesa na nás sova húka, 
poď a nečakaj na ďalší rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyberieme sa ta 
ako do rozprávky, 

kde líška do lopty kopla 
a trafila do bránky. 

 
Ta, kde mravce 

cirkus majú 

a medvede koberce 
povinne užívajú. 

 
V bystrinke 

zas rybky šantia 
veľké a aj malinké. 

Aj zvieratká dobre vedia, 
že všetci sú si bratia. 

 
Ale pozri, už sa stmieva, 

musíme sa ponáhľať 
aj vetrík už povieva, 

no v tomto lese sa nemusíš báť. 
Príroda je ako dar, 

čo vždy dobro dáva. 
 

Alžbeta Fedurcová 6.A 
 
 

Ročné obdobia 

Príroda všelijaké tajomstvá má, 

dokonca aj rozpráva, 

ba počuje sa iba ona sama. 

Ale najdôležitejšie je, čo nám dáva. 

 

Prvá je samozrejme jar, 

les začína rozvoniavať životom. 

Zvieratká k sebe zháňajú si pár, 

včielky po oddychu znovu pracujú s bzukotom... 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEss71ypTkAhXGGuwKHUGLCUAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.webnoviny.sk/iniciativa-my-sme-les-ziada-zastavit-chemicke-postreky-v-lesoch-ministerstvu-adresovala-vyzvu/&psig=AOvVaw3kROe3GOPKzfTyZpSdWDJL&ust=1566498256659059


Smutné koruny stromov snažia zaobliecť sa, 

zem zbavená periny sa môže konečne nadýchnuť. 

Slnko už jasá ako nebesá, 

vietor už môže pokojne vydýchnuť. 

 

Druhé je leto, 

vtedy bez školy sa oddychuje. 

Prečo? No predsa prázdniny sú, to preto 

a škola taktiež relaxuje. 

 

More ľudí láka, 

zatiaľ čo slnečné lúče ich po tvári hladia. 

Moria, to sú ako veľká mláka, 

ľudí aspoň schladia. 

 

Tretia je jeseň, 

les vyzlieka listy zo stromov, 

až vtedy počuť tú krásnu pieseň, 

ako rozpráva sa s lesnou dámou... 

 

A zima posledná je, 

krajina pod snehovou prikrývkou trbliece sa, 

príroda aspoň teraz oddychuje, 

spolu s ňou aj kráľovná lesa. 

 

Toto sú tie tajomstvá prírody, 

každé obdobie má svoju robotu. 

Poznajú to všetky národy 

a nemusia mať ani porotu. 

 

Jana Orlejová 6.A 

 

 

Príroda... 
 

...má mnoho podôb 
a všetky sú krásne. 
Ani sa nezmestia 
do tejto básne. 

 
Je všade vôkol nás 

a stále sa mení, 
je pestrá a plná krás 

v stromoch, vtákoch či v kamení. 
 

Potôčik si tíško žblnká, 
v lese plnom divej zveri, 

trbliece sa v lúčoch slnka, 
kým hladinu vietor sčerí. 

 
Vtáci sedia na stromoch 

a veselo spievajú 
o tom, že sa blíži jar, 

zo zimy strach nemajú. 
 

O stromoch sa hovorí, 
že sú ruky zeme, 

sú najvyššie v okolí, 
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to už všetci dobre vieme. 
 

Pri tých stromoch rastú kvety, 
nádherné  jak margaréty. 

Je ich plná celá lúka, 
lebo jar na dvere ťuká. 

 
Nina Kopčová 6.A 

 
 
 

Bojazlivá mačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme doma mačku inú, 

ustráchanú, bojazlivú. 

Keď sa v dome niečo šuchne, 

mačka chvostom rýchlo cukne. 

 

Aj mušky sa hádam bojí, 

o myšiach už nehovorím. 

Je to veľmi hrozná vec, 

napadne ju hlodavec. 

 

Treba ísť s ňou k lekárovi, 

nech z tej mačky MAČKU spraví. 

Nech sa myši nebojí, 

radšej nech ju uloví. 

 

Nina Kopčová 6.A 

 

 

Krtko 

 

Krtko býva pod zemou, 

žije tam len s veľkou tmou. 

Dážďovky má veľmi rád, 

no nie je ich kamarát. 
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Slniečka sa obáva, 

radšej sa v tme schováva. 

Má on veľmi dobrý sluch, 

započuje každý ruch. 

 

Málokto ho kedy videl, 

keď na povrch cez deň vyšiel. 

Keď vychádza, už je noc, 

spolieha sa na svoj nos. 

Alex Kulan 6.A 

 

 

Ročné obdobia 

Na jar všetky stromy 

v zelenej sú odeté. 

Kvetiny nám kvitnú, 

snežienky aj nevädze. 

 

V lete slniečko nás hreje, 

včely nektár zbierajú. 

O nič iné deťom nejde, 

iba o zábavu. 

 

Oranžová, červená, 

na stromoch nám hrajú. 

Dážď nám padá chladivý, 

deti si to užívajú. 

 

Po jeseni máme zimu, 

oheň v krbe horí. 

Vonku z neho kopa dymu, 

cez komín sa valí. 

 

Alžbeta Šepeľová 6.A 

 

 

 

 

 



Aj tak budem požiarnikom! 

 

         Počas jarných prázdnin som v telke videl film o hasičoch, ktorí 

zahynuli v americkej Arizone v roku 2013. Devätnásť mladých 

mužov prišlo o život v priebehu niekoľkých minút. Veľká tragédia. 

Bol som z toho smutný, nemohol som to dostať z hlavy. Viem, že 

práca hasiča je náročná, ťažká a zodpovedná, o tom sa už učia aj 

deti v materskej škole, ale nikdy predtým som si to nejako až tak 

veľmi nepripúšťal. Naši to so mnou rozoberali, vysvetľovali...  „A 

prečo sa o tejto práci neporozprávaš so svojím krstným,“ navrhla mi 

mamka, „veď vieš, že on je hasič už 

dosť dlho.“  

          Môj krstný je super chlapík. 

Najprv pracoval niekoľko rokov 

v našom hlavnom meste a teraz je 

hasičom v Košiciach.  

          „Ďakujem, že si si na mňa našiel 

čas,“ vravím krstnému a pritom mu 

zalievam bylinkový čaj. Už veľakrát 

som ho počul rozprávať rôzne 

príbehy, smutné i úsmevné, občas až neskutočné. „Čo by si chcel 

vedieť o mojej práci?“ pýta sa ma krstný a trpezlivo čaká na moje 

otázky. „Či je tá tvoja práca fakt až taká nebezpečná!“ vysypem to 

zo seba bez premýšľania. Krstný sa usmeje a začne rozprávať: „Vieš, 

keď som bol ešte drobec, zbožňoval som rozprávku o malom 

dráčikovi, ktorý chcel byť požiarnikom za každú cenu aj keď bol 

drak. A bol ozaj vytrvalý, mnohé veci pokašľal – veď chrlil oheň – ale 

aj tak sa nevzdával svojho sna... Mnohí malí chlapci sa chcú stať 

hasičmi, potom na to zabudnú... Ani ja som nebol iný. Život to ale 

zariadil tak, že som sa tým hasičom nakoniec skutočne stal. A som 

za to veľmi vďačný. Rozprávka sa od reality, bohužiaľ, veľmi líši, nie 

každá časť skončí „happyendom“. Zažil som za tých pätnásť rokov už 

naozaj všeličo. Rôzne požiare v rodinných domoch či firmách, 

povodne, ktoré brali nielen veci ale aj samotných ľudí, autonehody, 

rôzne úrazy, bohužiaľ aj smrteľné... Najsmutnejšie je to vtedy, ak 

požiar zapríčinia deti bez dozoru. Často zo zvedavosti, občas z nudy, 

no zakaždým zápalky v rukách maloletých narobia obrovskú 

neplechu. Z neškodnej zábavky sa často stane veľa nešťastia. Potom 

je už neskoro plakať...“  „A zvládaš to v pohode?“ pýtam sa ho 

s netajeným záujmom. „No v pohode určite nie. Najhoršie boli 

určite začiatky, človek sa musí naučiť vysporiadať s rôznymi 

situáciami. Máme však aj svojich psychológov, ktorí nám dokážu 

v ťažkých situáciách pomôcť. Na druhej strane sa nám podarilo 

mnohých ľudí či ich majetok zachrániť a vtedy je to neuveriteľný 

pocit. Keď vidíš slzy vďaky rodiny a príbuzných, nič viac ti netreba.“  

          Krstný videl, že hltám každé jeho slovo a aby trochu odľahčil 

situáciu, žmurkol na mňa a povedal: „Vieš, ale raz som zažil niečo 

naozaj výnimočné.“ Zbystril som, oči mi zasvietili a krstný spustil: 

„Jedného dňa sme dostali hlásenie, že z neďalekého bytu sa začína 

šíriť dym. Volala suseda, stará babka, ktorá bývala v byte sama iba 
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so svojou mačkou. Dorazili sme rýchlo, keďže byt bol neďaleko od 

našej stanice. Bol to starší bytový dom, v ktorom bývali hlavne starí  

ľudia. Aj v tomto byte býval dedko, ktorý si robil obed a pritom 

zaspal. Mäso sa prichytilo a rúra začala hrozne dymiť. Dedko nám 

na búchanie otvoril, už sa medzitým prebral a zistil, že je zle. Dali 

sme všetko do poriadku. Nič vážne sa nestalo. 

        A vtedy sme začuli veľký plač. To babka, suseda, plakala, že sa 

jej v tom hluku stratila mačička, jej jediná spoločníčka. Našli sme ju 

veľmi rýchlo. Vyštverala sa na strom pred domom. Asi sa fakt zľakla 

nás a nášho auta. Nechcela zísť dolu, nepomáhalo ani milé slovo 

babičky, ani maškrty. Chtiac – nechtiac som sa vyštveral na ten 

strom aj ja a prestrašenú čiernu mačku vrátil jej majiteľke. Toľko 

radosti si ešte asi nevidel! Babka nevedela, ako sa mi má poďakovať 

a tá mačka si už v pohode priadla v jej náručí. Uvedomil som si, že 

niekedy nie sú potrebné veľké činy, aby sme druhým trocha 

spríjemnili či zlepšili deň. Stačí málo, to si zapamätaj, Alex. A vidíš, 

ani tá čierna mačka nikomu nepriniesla smolu,“ dodal krstný a opäť 

na mňa žmurkol.  

          Len som ho objal... 

Alex Taňkoš 6.C 

 

 

 

Parkúrista na plný úväzok 

„Už prestaň robiť tie blbosti a choď sa konečne učiť!“ Najčastejšie 

používaná veta mojej mamy za posledné obdobie. „Dooobre, mami, 

už idem!“ kričím jej naspäť moju najobľúbenejšiu vetu. A tak je to 

stále dookola. Môžem ja za to, že ma láka svet dolu rukami? Tak to 

bolo aj minulú sobotu... 

Po doobedňajšom tanci s vysávačom a mopom, ktorý vždy odhalí 

tajomstvá ukryté pod mojou posteľou, som sa konečne tešil na 

obed. Uzavrel som s mamou dohodu. Keď pomôžem s upratovaním, 

ona bude mať viac času ukuchtiť mi nejakú moju obľúbenú dobrotu. 

A tentoraz to boli bryndzové halušky s chrumkavou slaninkou. Kto 

by im odolal! Napraskal som sa doplna. „Ďakujem, mami, som taký 

plný, že už ani bacil do mňa nevojde,“ odpovedám mame na otázku 

o dupli a silno ju postískam.  

Celé sobotňajšie popoludnie mám v hlave už dávno rozplánované. 

Dve hodinky 

vonku, okúpať 

psa, spraviť si 

úlohy na 

pondelok... 

Dnes  

to určite dám. 

Minulý víkend mi to akosi nevyšlo a školskú tašku som mal zbalenú 

až v nedeľu okolo deviatej večer. Ale dnes to už ozaj dám!  
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Chladné jarné slnko sa márne snažilo vyhnať zimu spod mojej 

mikiny, keď som si kapucňu stiahol až do tváre. Aj trávnik mi ešte 

špľachoce pod nohami, vietor a slnko ho nestihli celkom vysušiť. 

„Do kelu, ako dnes budem trénovať parkúr?“ vravím si a v hlave si 

premietam všetky skoky a premety, ktoré som mal v pláne 

vylepšovať. Chcel som zdokonaliť konga... a ďalej makať na 

handbalancingu, ale takto... Z myšlienok ma vytrhol môj boxer 

Shelby, ktorý už nedočkavo vrtel chvostom a čakal, kedy mu hodím 

jeho obľúbenú loptičku. A vtedy som dostal nápad. Shelbymu 

nevadí mokrý trávnik ani trocha viac zablatená cesta, tak prečo to 

neskúsiť! Zopár starých kvetináčov, jeden pokazený rebrík, dve 

hrubšie dosky z ocinovho skladu a ide sa na to! Prekážková dráha na 

jednotku. Môj Shelby je učenlivý chlapík, a tak prvé pokusy psieho 

parkúru vyzerali veľmi dobre. Skákal, preskakoval, podliezal... 

a bavilo ho to rovnako ako mňa. Nie nadarmo ocino vraví, že ten 

náš Shelby má povahu po mne... Nebolo to síce skutočné psie 

agility, ale na prvýkrát to vôbec nebolo zlé. 

Vonku sme sa zdržali dlhšie než som predpokladal. Ešte Shelbyho 

okúpať... a padol som do postele úplne hotový. Zajtra je nedeľa a ja 

som znova do kníh ani nepozrel... A ráno? Už dobre známe: „Alex, 

vstávaj, poď sa naraňajkovať, veď sa ti treba učiť!“ Už teraz mám 

z toho mozgovú svalovicu...  

Alex Taňkoš 6.C 

 

Poetka príroda... 

Myšlienky sa mi v hlave roja, 

pracuje fantázia moja. 

 

Pozriem hore... 

Nebo, plnosť farieb, oblaky. 

Príroda kúzli zázraky. 

Tam je oblak ako zviera, 

ten ďalší podobá sa  

na netopiera. 

Tretí sa rúti rýchlosťou dole,  

pripomína lavínové pole. 

 

A lúčne kvety? 

Každý inou vôňou vábi, 

na sebe  pestré lákavé háby. 

Nakláňajú sa k sebe,  

šepkajú o živote, 

aj klinček sa pridal, 

ten pri plote čo stojí, 

aj šuchnúť sa občas bojí. 

 

Je to tajomné, milé, krásne, 

keď príroda tvorí básne. 

 

Adrián Šuľák 8.A 
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Čaro jari 

 

 

Čaro jari ukryté v detailoch 

malých ako zrnko piesku, 

pomaly sa odhaľuje. 

 

Biele krehké snežienky   

sa nežne prebúdzajú zo spánku. 

V neďalekom lese šuští šum, 

 šum, 

šum potôčika,  

ktorý si šuchorí  svoje vodné šaty. 

 

I keď sa každý rok jar vracia, 

tak predsa je vždy iná, 

má zakaždým iné čaro, 

iné kúzlo. 

 

Adam Kopil 8.A 

 

 

 

 

 

 

Milé deti, otcovia a mamy... 

 

Nech lúč slnka denne nám svieti, 

vtedy sme šťastné aj my, deti. 

Nech drôty vojnové nedelia svety, 

neplačú naše mamky ani my, deti. 

Nech tábory sú navždy len  tie letné, 

kŕdeľ lastovičiek k nebu nech vzlietne. 

Deti, nech máme otcov a mamy. 

Deti, nech nikdy nie sme opustené, 

nech nie sme samy. 

Deti,  

ja po lúke chcem behať pomedzi kvety, 

cítiť ich vôňu, 

farebné svety vnímať... 

 O včielke, čo z kvetu na kvet letí, 

 o nej, usilovnej, chcem snívať. 

A lúky, farebné lúky, 

nech otvárajú mi svoje brány, 

chcem navždy žiť v mieri, 

chcem žiť láskou otca a mamy,  

chcem žiť priateľstvom a hrami. 

 

Evka Onderišinová 4.C 

 

 



Svet hlavolamov 

 Vo svete hlavolamov je všetko krásne. Hlavolamy si tam 

spokojne žijú, sú to napríklad 

pyraminxy, megaminxy, rubikove 

kocky (2x2x2, 3x3x3, 4x4x4,... 

13x13x13), mirrory, dokonca aj 

kukuričky alebo babylonské veže.  

 No raz kocky 13x13x13, 

keďže boli väčšie, sa rozhodli 

podmaniť si ostatné hlavolamy. 

Bolo ich veľmi málo, tak zaútočili na kocky 12x12x12, ktorých tiež 

nebolo veľa. Obidva druhy mali štíty v tvare štvorca, meče 

poskladané – rúčka z rovnako veľkých pospájaných kociek, čepeľ na 

spodku z väčších a ďalej z menších a menších kociek. Bitka bola 

hrozivá, no nakoniec vyhrali kocky 13x13x13. 12x12x12 im museli 

slúžiť a takto spoločne zaútočili na 11x11x11 a vyhrali. Útočili aj na 

ostatné, niektoré odporovali, no prehrali, niektoré sa vzdali, iné sa 

s nimi spojili.  

 Po čase ovládli všetky rubikove kocky. Na rade boli 

pyraminxy, dobrí bojovníci s dobrou výstrojou – meče, rúčka bola 

z ihlanu väčšieho (spodok) a z dvoch menších (bokov), čepeľ bola 

tiež z ihlanu ostrého ako britva, kopije a šípy podobne, luky-

trojuholníky s prázdnym stredom. Ich hrad bol z trojuholníkov 

(vieme, že ak spojíme dva rovnaké trojuholníky, vznikne štvorec 

alebo obdĺžnik).  

 Boj bol strašný. Našťastie, že pyraminxy sú dobrí lukostrelci, 

takže väčšinu zostrelili (menších kociek je veľa), no prehrávali. Zrazu 

sa na kopci (vedľa hradu) objavili nejaké skoro gule, „megaminxy“ 

radostne zvolali pyraminxy. Skotúľali sa z kopca, väčšinu zrazili 

a bojovali (so svojimi palicami – budzogáňmi z pospájaných 12 

stenov, na konci s veľkým).  

 Nakoniec kocky porazili a spoločne s ostatnými hlavolamami  

urobili vo svete hlavolamov poriadok a pyraminxom a megaminxom 

postavili na počesť sochy. 

                    Matej Karpáč 5.A 
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Kolieska fantázie 

Často sa vraví, že má niekto o koliesko viac alebo o koliesko 

menej. Ja mám kolieska v správnom počte a verím, že mi nechýba  

ani jedno. Lenže ja nemám obyčajné kolieska, ktoré sú určené na 

rozmýšľanie. Ja mám KOLIESKA FANTÁZIE!  

Tieto kolieska vás dostanú do úplne iného sveta. Do sveta, 

kde si môžete robiť, čo sa vám len zachce. A kedy je tá najlepšia 

príležitosť ísť do toho sveta? Najlepšie je ísť počas vyučovacej  

hodiny, keď vás nebaví počúvať, ako učiteľka monotónne vysvetľuje 

látku z predmetu, ktorý vás vôbec nebaví... 

 Možno sa pýtate, kto každý môže mať kolieska fantázie? 

Odpoveď je veľmi ľahká. No predsa každý! Každý, kto chce mať život 

napr. bez dospeláckych či školských pravidiel, môže mať kolieska 

fantázie. 

 A ako nato? Stačí, keď trochu uberiete plyn z koliesok 

rozmýšľania. To je celé. Potom máte kolieska fantázie, ktoré vás 

zavedú do vášho vysneného sveta. 

 

Lea Golembiovská 8.B 

 

 

 

 

 

 

 

Prebúdzanie jari 

 

Jarný sneh, šum vetra, 

prebúdzajú ma každý deň. 

Bijú mi do očí odlesky svetla, 

podobá sa to na jeseň. 

 

Snežienky už vyrastajú spod snehu, 

stromy sú už dávno v strehu. 

Korunu si narcis dáva, 

súťaž krásy on vyhráva. 

 

Ach, farba biela, 

jar je taká skvelá. 

Netrvá však celý rok, 

už roztápa sa potok. 

 

Žblnkot rieky, to mi chýbalo, 

konečne sa to vrátilo. 

Čísla na teplomeri stúpajú, 

vtáčiky si ich spievajú. 

 

Dorota Vaceľová 6.A 

 

 

 



V tom lese… 

 

 

V tom lese našom 

rád  márnim  svoj čas, 

čarovné ticho dušu lieči,  

počúvam myšlienky, 

vnímam každý  hlas.  

 

Vzduchom čerstvým 

slastný parfum lesa nesie sa, 

sprevádzaný šepotom lístia 

aj teplý lúč slnka 

lístím  leje sa. 

 

Oslepený krištáľom riečky, 

ticho v nej žblnkoce, 

číre sklo tekuté, 

voda sa ligoce. 

 

Balzamom na dušu moju 

je pohľad na skvostnú nádheru,  

čo kvitne, pred očami rastie 

aj škaredosť v nej krásnie. 

 

Chránim si svoj raj,  

svoju vŕbu bútľavú.  

Každý kvet i steblo trávy, 

stojí za to, chránim, 

chránim ju… 

Kristián Rada 9.A 

 

 

A v dušiach posolstvo zostalo jasné... 

 

Vojaci, veselí a plní radosti,  

radosti, čo vryla sa im do kostí. 

 

Vojaci, nemí, studení, mŕtvi teraz. 

Bojovali do posledného dychu. 

Bojovali ťažko neraz. 



Bojovali za našu vlasť. 

Chrániť chceli vás i nás. 

 

Matky, nešťastné matky, s deťmi utekali, 

keď do lágrov ich zatvárali. 

Deti  svoje viac už nevideli, 

srdcia sa im strachom chveli. 

 

Oči plné smútku mali, 

keď blízkych do hrobov pokladali. 

Na hroby im vence uvili 

a strašným žiaľom kvílili. 

 

V zákopoch, na poliach, 

v lesoch našich hrdinovia mreli. 

V dedinkách, v údolí  

deti sa hladom, zimou i obavami chveli. 

Zbúrané domy vzdychali prázdne, 

šepkali: „Slovensko, vlasť naša, po mieri prahne!“ 

 

A v dušiach posolstvo zostalo jasné, 

nech oheň mierový svieti nám jasne. 

A v dušiach posolstvo zostalo jasné, 

nech oheň mierový nikdy neuhasne. 

A v dušiach posolstvo zostalo jasné... 

 

Terezka Ištoková  7.D 

Naše dobré prasiatka 
 

 Myslíte si, že prasiatka sú len obyčajné hlúpe zvieratá? 
Možno pred nami. Majú svoj život, svojho prezidenta, predsedu, 
svojich nezbedníkov, ktorých volajú „divé svine“. No nepáči sa im, 
ako ich ľudia hubia. Preberali to na mnohých svojich poradách. Keby 
ukázali ľuďom svoju múdrosť, stále by ich pozorovali a skúmali. Ale 
keby prasiatka proti ľuďom bojovali, prehrali by.  
 Až jednému z nich, pánovi Diviakovi Šunkovi, podpredsedovi 
národnej prasacej vlády Slaninska, napadlo, že nech sa schovajú pod 
zem, urobia si tam krásne sídlo s elektrinou a vonku budú chodiť iba 
občas, napríklad po jedlo a po 
materiály potrebné na 
ich prácu. Skúsili to najprv 
v meste Salámovo. Tí, 
ktorí boli ochotní do toho 
investovať sú: pán Žito 
Prasa, pán Obchod 
Mäso, pán Diviak Bohatý, pani Sviňa Lesná a pravdaže pán Diviak 
Šunka. Podarilo sa im to a zachránili mnoho prasacích životov.  

Začalo sa to robiť všade a ľudia sa čudovali, kde ich prasiatka 
miznú. Mysleli si, že nejaké iné zvieratá ich zjedli, a preto ich začali 
chrániť. Začali však k nim chodiť krtkovia, dážďovky... museli zo 
svojich úkrytov vyjsť, boli nešťastní a vrátili sa do svojich domovov. 
Uvideli, že ich ľudia už tak často nezabíjajú a viac ich kŕmia, starajú 
sa o nich poriadne a majú k nim aj trošku úcty.  

Prasiatka pochopili, že niektoré veci sa už nedajú napraviť, 
ale spoločnou silou aspoň zlepšiť.  

Matej Karpáč 5.A 
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Kúzlo jari... 
 

Sneh nám mizne, ubúda, 
život sa už prebúdza. 

Končí zima, 
končí zas, 

odchádza aj tuhý mráz. 
 

 Tečie voda po chotári, 
steká,  

steká i zo strání.  
Potoky sa napĺňajú, 

 pekne tie, 
 pekne žblnkotajú. 

 
A slnko teplom teplo hreje, 
lúčmi jari na nás sa smeje. 

Radosť jarná nastáva, 
veselie sa lúčava. 

 
Polia zeleňou sa zelenajú,  
farebné sukne kvety majú.  

Rozkvitajú, šantia, 
 s trávami sa hrajú 

a sa smejú, 
 chichotajú. 

 
Viktória Dzemjanová 8.A 

 
 

Ticho 

 

Noc a či deň 

sprevádza svetlo tieň 

Obrazy rastú pred očami 

zvuky ustali 

 

Pod oblohou plnou hviezd ležím 

zvedená v tráve zo zemských ciest 

Čas smelo kráča vpred 

mení životy 

mení svet 

 

Šum lístia ktoré ľahlo 

Vôňa vzduchu ktorá pláva vpred 

Žblnkot vody ktorej niet 

Len ticho kráča vpred 

Tiahne trávou v zamatovom rúchu 

Tiahne životom 

Životom tiahne preč... 

 

Kristína Bačová 8.B 

 

 

 

 



Mojimi očami 
 

Čo je to vojna? 

Ťažko sa slová hľadajú. 

Pocity strachu a hrôzy 

sa mi do očí vpíjajú. 

  

Sme generácia šťastných detí, 

čo pozná iba spomienky. 

Nám slnko mieru svieti, 

máme už iné myšlienky. 

 

No nebolo to vždy tak, 

bol čas, keď strach tu vládol. 

Na koľajniciach stál vlak, 

smer koncentračný tábor. 

 

Na front šli chlapi umierať 

a deti doma plakali. 

Stalo sa často, mnohokrát, 

sa otcov nikdy nedočkali. 

 

Ťažko sa žilo všetkým, 

biedu a strach museli znášať, 

nedalo sa utiecť pred tým, 

iba ďalej životom kráčať. 

 

Po všetkých hrôzach prišiel deň, 

keď zmĺkli zvuky zbraní, 

rozplynul sa hrozný sen 

v májové ráno, na svitaní. 

 

Ema Čubáková 6.A 

 

 

Choď už preč... 

 
Prišla veľmi smutná doba, 

všade vôkol je tu zloba. 

Veľká streľba, veľký krik, 

Bože, nech prežije každý z nich. 

 

Oheň a bolesť zmietajú príbytky, 

po mestách zostávajú len zbytky. 

Ľudia sa boja a skrývajú, 

nástrahy bômb na nich číhajú. 

 

Pozriem sa tam, pozriem sa sem, 

všade zúbožená zem. 

Choď ty vojna, choď už preč, 

zakop sa vojnový meč. 

 

Barbora Bačovčinová 6.A 



Smutná modlitba 
V izbe sedím, 

z okna hľadím, 

telá ľudí na zemi pomreté, 

 ich tváre celé odreté. 

 

Bolesť, nenávisť a láska, 

tri rozličné slová 

sa vo mne zlučujú, 

keď naša vlasť stoná. 

 

Keď vidím mojich blízkych, 

padám na kolená a modlím sa, 

aby sa vojna skončila 

a naša vlasť zase rozkvitla. 

Alžbeta Šepeľová  6.A 

 

Vraj... 
 Vojna. Čo vlastne to slovo znamená? Aké pocity v každom z nás 

vyvoláva? Bolesť, smútok či strach? Z rozprávania rodičov i starých rodičov 

som sa o vojne veľa dozvedela. Druhej svetovej vojny sa zúčastnilo mnoho 

štátov. Trvala dlhých šesť rokov. V tom čase sa  žiadnemu židovskému 

životu nedávala nádej...  

Aj moja prastará babka spomínala na vojnu so smútkom v očiach. 

Takto mi rozprávala: „V našom dome v Kamenici nad Cirochou mali 

nemeckí dôstojníci štáb. Prenajali si od nás dve miestnosti v prednej časti 

domu. Bola som vtedy ešte mladé dievča, sotva som dovŕšila 17 rokov. 

V týchto miestnostiach mali Nemci rozložené veľké mapy. Často nad nimi 

stáli, rozprávali sa a plánovali svoje operácie. Zahliadla som ich cez 

pootvorené dvere. Tento štáb dvaja vojaci deň a noc strážili, nikto okrem 

dôstojníkov tam nemal prístup. Ku mne však boli celkom zdvorilí. Každé 

ráno, keď dôstojníci prichádzali, sa pekne pozdravili. Vždy boli riadne 

ustrojení, oholení a navoňaní. Okrem vody nič iné nepili, alkohol som 

u nich nevidela. Pôsobili na mňa veľmi inteligentným a galantným 

dojmom. Často mi vraveli „ty partizán“. Keď ma už poznali dlhšie a získala 

som si ich dôveru, požiadali ma aj o kávu. Raz mi dovolili doniesť ju 

priamo do stráženej miestnosti. Mala som veľký strach aj túžbu zároveň 

uvidieť, čo je vo vnútri. Nikdy na tento okamih nezabudnem, lebo som 

veľmi dobre vedela, čoho boli Nemci schopní. V dedine síce nikdy nikoho 

bezdôvodne nezabili, no ich pravidlá boli veľmi prísne. Raz sa stalo, že 

partizáni zastrelili nemeckú hliadku – dvoch vojakov. Nemci prišli do 

dediny, vybrali piatich mužov, ktorí boli podozriví zo spolupráce 

s partizánmi a postavili ich doprostred dediny. Zvolali celú obec a vyzvali 

ľudí, aby prezradili, kto zastrelil ich vojakov. Keďže všetci ticho stáli, týchto 

piatich mužov bez milosti pred očami celej dediny zastrelili. Bola to 

výstraha. Ešte všetkých upozornili, že ak sa to bude opakovať, za každého 

zabitého nemeckého vojaka zomrie päť slovenských mužov... To bolo 

v dedine plaču a náreku! 

Čoskoro však prišli správy o tom, že sa blíži Červená armáda. Nemci boli 

nútení rýchlo opustiť dedinu. Mnohí z nás si vtedy vydýchli, keďže sa už 

otvorene hovorilo o oslobodení a konci vojny. Onedlho, v máji 1945, sa 

vojna naozaj skončila... 

 Rozprávanie mojej babky, ktorá dnes už nežije, bolo pre mňa 

neskutočným zážitkom, ale hlavne poučením, že vojnu by som nikdy 

nechcela zažiť na vlastnej koži. 

 

Dorota Vaceľová 6.A 


