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Milí čitatelia zborníka, 
 
 

práve sa skončil 22‐ty ročník regionálnej literárnej súťaže Račiansky jahodový kvet. 

Mená  ocenených  mladých  autorov  sú  už  známe.  Chceme  sa  s Vami  podeliť  o pútavé  a 

nádherné literárne práce. Práve chystáte listovať vo výbere literárnych prác alebo krátkych 

úryvkov  z  ocenených  literárnych  pokusov 22.  ročníka  regionálnej  literárnej  súťaže 

Račiansky  jahodový  kvet.  Je  pre  nás  veľmi  potešujúce,  že  je  o súťaž  stále  väčší  záujem 

i mimo  našej mestskej  časti.  Úroveň  jednotlivých  literárnych  príspevkov  narastá  a preto 

z roka na rok ťažšie vyberáme víťazov v jednotlivých kategóriách.  

 

Je  to neobyčajný pocit ak si uvedomíme, že súťaž  je staršia ako mnohí z ocenených 

autorov v tomto ročníku. Ak sa zamyslíme, tak autori z prvých ročníkov už dokončili strednú 

školu, mnohí  aj  vysokú  školu a ba  čo  viac  založili  si  vlastné  rodiny. Teraz  čakáme,  že  sa do 

súťaže prihlásia aj ich deti.  Čas nám neúprosné uteká ďalej a my ľudia si ho poznamenávame 

rôznymi  udalosťami,  ktoré  sa  uchovávajú  v našej  pamäti.  Či  už  sú  to  súkromne  a  rodinné 

udalosti,  ale  aj  významné  národné  či  naše  račianske  udalosti.  Naša  história  je  bohatá  na 

pozoruhodné udalosti. Poďme si pripomenúť aspoň pár, ktoré sa zapísali aj do histórie Rače.   

V tomto  roku  si  pripomíname  25.  výročie  vzniku  Slovenskej  republiky  a tiež  100. 

výročie vzniku Československej republiky. Aj jednou z tohtoročných tém bola  

 

V histórii  našej  obce,  dnes  jednej  z mestských  častí  Bratislavy,  ale  aj  v jej 

najčerstvejšej  súčasnosti  možno  nájsť  veľa  zaujímavých  tém.  Niektoré  sa  dostali  aj  do 

literárnych prác súčasného ročníka súťaže.  

 

  Prajeme Vám príjemné a inšpirujúce čítanie 

 
 
         Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Bratislave  
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Vyhodnotenie 22. ročníka literárnej časti 

 
  22. ročník literárnej časti Račiansky jahodový kvet ponúkol detským aj dospelým 

autorom tieto témy:   Tradície a ich nasledovanie 
      Moja najobľúbenejšia činnosť 
      Čaro kvetov 
      Slovensko a storočnica republiky   
      Voľná téma  
Ich  obsadenie  opätovne  potvrdilo  najväčší  záujem  autorov  o voľnú  tému,  kde  sú 

najpočetnejším  súborom  rozprávania  príbehov  boli  prázdniny,  cestovanie  vrátane  rôznych 

zážitkov  a tiež  rozprávky.  Tieto  ich  príbehy  sú  dynamické,  plné  vtipných  či  kritických 

postrehov, obsahujú autorskú reč, krátke dialógy, náladový opis prostredia. Vyskytli sa však 

aj  tzv.  „prehľady“  prázdninového  programu,  kde  žiaci  vymenúvajú  všetky  prázdninové 

aktivity,  prípadne  aj  s ich  stručným  osobným  zhodnotením.  Nedávajú  čitateľovi  možnosť 

vniknúť  do  jedného  zo  zážitkov  podrobnejšie  a plastickejšie.  Ich  pozitívom  však  zostáva 

autentickosť osobného citového prežitia. 

  V tomto  ročníku  súťaže  sme  hodnotili  až  61  krásnych  básnických  prác  mladých 

autorov.    Táto  samostatná  kategória  sa  nás  oproti  minulému  roku  zvýšila  dvojnásobne 

a najviac nás potešili  najmladší  autori  a to  žiaci  2.  a 3.  tried  ZŠ. Veľmi dobre  je hodnotená 

téma  Čaro  kvetov,  ktorú  napĺňajú  predovšetkým  krásne  opisy  prírody  a zaujímavé  sú  aj 

práce s umeleckým opisom. 

Je  potešiteľné  v súčasnom  ročníku,  že  značná  skupina  autorov  potvrdila  širšie 

čitateľské aktivity a rozhodla sa aplikovať žáner poviedky a rozprávania. Z kompozície týchto 

prác,  ale aj bohatého  slovného materiálu, obraznosti  vyjadrenia aj aplikácie autorskej  reči, 

dialógov postáv i vnútorného monológu jasne cítiť hlbšiu čitateľskú skúsenosť. Najcennejšie 

sú práce, dýchajúce originalitou námetu aj s ich osobným prežitím. 

Najmenej  obsadená  téma  bola  Slovensko  a storočnica  republiky,  kde  sme 

predpokladali  vyššiu  účasť  a tiež,  že  žiaci  či  študenti  prerozprávajú  poznatky,  históriu  od 

svojich starých či prastarých rodičov ako to bolo v minulosti.  

22.  ročník  Račianskeho  jahodového  kvetu má  však  svoje  výrazné  pozitíva.  Jedným 

z nich  je  väčší  počet  účastníkov  súťaže  v 1.  kategórii,  t.j.  z ročníkov  2  –  4  a tiež  pozitívny 

nárast 4. kategórie a to študenti SŠ. V tomto ročníku sme obdŕžali až 19 excelentných prác 

študentov  SŠ.  Kategória  študentov  zo  stredných  škôl  bola  v tomto  ročníku  veľmi  kvalitná 

a vyhodnotenie  tejto  kategórie  bolo  najťažšie.  Žánrová  aj  tematická  pestrosť  súťažných 

príspevkov je veľmi výrazná.  

Po  formálnej  stránke  treba  vyzdvihnúť  grafickú  úpravu  väčšiny  súťažných  prác 

i pravopisnú  správnosť,  podmienené  dobrou  úrovňou  počítačovej  gramotnosti.  U mladších 

autorov  bol  častý  zápis  textu  v jednom  bloku,  ale  u starších  (  od  2.  kat.)  sa  spravidla 

uplatňovalo  už  bohatšie  a funkčné  členenie  textu  do  odsekov,  príp.  aj  kapitol.  Zlepšila  sa 

tvorba titulkov, získala na originalite, hlavne v piatej – voľnej – téme.  
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Prehľad o počte literárnych prác podľa zadaných tém 
 

Č.  Téma  1.kat.  2.kat.  3.kat.  4.kat.  5.kat.  Spolu  Por. 

1.  Poézia  14  29  17  6  12  78   

              34,8 %   

2.  Tradície a ich 
nasledovanie 

6  4  5  2  ‐  17   

              7,6 %   

3.  Moja  najobľúbenejšia 
činnosť 

3  9  1  0  ‐  13   

              5,8 %   

4.  Čaro kvetov  4  12  4  0  ‐  20   

              8,9 %   

5.   Slovensko  a  storočnica 
republiky 

1  2  1  0    4   

              1,8 %   

6.  Voľná téma  18  37  23  14  ‐  92   

              41,1 %   

  Spolu prác  46  93  51  22  12  224   

              100 %   

  Poradie z počtu prác  3  1  2  4  5     

                 

 
 

  Stretnutie  s literárnou  tvorbou,  ktorá  naplnila  22.  ročník  našej  regionálnej  súťaže, 
bolo pre členov výberovej poroty zaujímavým a citovo bohatým zážitkom. 
  Patrí  zaň  úprimné  poďakovanie  od  výboru  Miestneho  odboru  Matice  slovenskej 
v Bratislave  –  Rači  všetkým  účastníkom  súťaže,  ale  aj  pedagógom,  ktorí  svojich  žiakov 
a študentov vedú ku kultivovanému slovnému prejavu. 
 

                                   M. Voznická, E. Šimoničová, M. Rovenská, Ž. Gerhátová, A. Lackovičová 
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22. ročník literárnej časti súťaže Račiansky jahodový kvet v šk. r. 2017‐2018 

Listina víťazov 
Poézia 
Hodnotenie cez kategórie 1,2,3 a všetky témy : 
 

miesto  Meno  Priezvisko  trieda  vek  škola  Názov práce 

1. miesto  Kristián  Hrúz  6.B  11  ZŠ Tbiliská  Čaro kvetov 

2. miesto 
Rebeka 
Reneé 

Prikrylová  2.B  8  SŠ de La Salle  Nezbedná myška 

2. miesto  Viktória  Demeková  6.B  12  ZŠ J.A.Komenského Tradície a ich nasledovanie 

3. miesto  Ivana  Cíchová  7.A  13  ZŠ Tbiliská  Vyznanie 

3. miesto  Ema  Pilinská  5.C  11  ZŠ J.A.Komenského Kvietky 

Pochvalné 
uznanie 

Lucia  Stieranková  8.A  13  ZŠ Tbiliská  Čaro kvetov 

Pochvalné 
uznanie 

Adela  Novotná  2.B  8  SŠ de La Salle  Kapor 

Pochvalné 
uznanie 

Andrej  Krútil  5.A  11  SŠ de La Salle  Básnička o básničke 

 
Hodnotenie cez kategórie 1, 2, 3 – téma: Tradície a ich nasledovanie: 
 

miesto  Meno  Priezvisko  trieda  vek  škola  Názov práce 

1. miesto  Filip  Rašlík  9.A  14  SŠ de La Salle 
Slovenské tradície ‐ 
materinská reč 

2. miesto  Hana  Ferencová  4.A  9  SŠ de La Salle  Tradície a ich nasledovanie 

3. miesto 
Richard 
Ondrej 

Veleg  7.A  13  SŠ de La Salle  Tradície a ich nasledovanie 

3. miesto   Adam  Wimmer  7.A  14  ZŠ Tbiliská  História plná medovníkov 

 
 
Hodnotenie cez kategórie 1,2, 3 – téma: Moja najobľúbenejšia činnosť: 
 

miesto  Meno  Priezvisko  trieda  vek  škola  Názov práce 

1. miesto  Dominika Maníková  6.B  12  ZŠ Tbiliská  Moja najobľúbenejšia činnosť 

2. miesto  Anett  Hauptvogel  príma  11  SŠ de La Salle  Originálne zážitkové pečenie 

3. miesto  Ivan  Vážny  6.B  12  ZŠ Tbiliská  Moja najobľúbenejšia činnosť 

 
Hodnotenie cez kategórie 1, 2, 3 – téma: Čaro kvetov: 
 

miesto  Meno  Priezvisko  trieda  vek  škola  Názov práce 

1. miesto  Miroslava  Mosná  8.A  14  ZŠ Tbiliská  Čaro kvetov 

2. miesto  Tereza  Pajdlhauserová  príma  12  SŠ de La Salle  Čaro kvetov 

3. miesto  Oliver  Nedeliak  4.A  10  ZŠ Tbiliská 
O víle Amálke a ako si postavila
domček z čarovnej trávy 

3. miesto  Tereza  Janečková  6.A  11  ŽS Tbiliská  Čaro kvetov 

Pochvalné 
uznanie 

Barbora  Kováčová  5.C  10  ZŠ J.A.Komenského Čaro kvetov 

Pochvalné 
uznanie 

Denis  Wimmer  6.A  12  ZŠ Tbiliská  Čaro kvetov 
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Hodnotenie cez kategórie 1, 2, 3 – téma: Slovensko a storočnica republiky: 

     
miesto  Meno  Priezvisko  trieda  vek  škola  Názov práce 

1. miesto  Sarah  Pundir  4.A  10  SŠ de La Salle 
„Tatínek“ Tomáš Garrigue 
Masaryk 

2. miesto 
Christopher  
Mario 

Schwab  tercia  14  SŠ de La Salle  Storočnica republiky 

3. miesto 
Natália 
Marta 

Kajabová  5.C  10  ZŠ J.A.Komenského 
Slovensko a storočnica 
republiky 

Pochvalné 
uznanie 

Matej  Varga  6.A  12  ZŠ Tbiliská 
Milan Rastislav Štefánik – 
osobnosť roku 1918 

 
 
1. kategória – téma: Voľná téma: 
 

miesto  Meno  Priezvisko  trieda  vek  škola  Názov práce 

1. miesto  Lana Sofia  Znášiková  2.A  8 
Škola pre 
mimoriadne 
nadané deti 

Február 2018 

2. miesto 
Kristína 
Ella 

Straková  III.C  8  ZŠ Tbiliská  O tej najlepšej triede 

3. miesto 
Daša 
Dagmar 

Dokhshukaev 2.B  7 
Škola pre 
mimoriadne 
nadané deti 

Kto som? 

3. miesto 
Nikita 
Anna 

Froncová  4.A  9  SŠ de La Salle  Lyžovačka 

Pochvalné 
uznanie 

Maximilián Vojtech  4.A  9  ZŠ Tbiliská  Rozkvitnutá tajnička 

 
 
2. kategória – téma: Voľná téma: 
 
miesto  Meno  Priezvisko  trieda  vek  škola  Názov práce 

1. miesto  Matej  Uhrín  Príma  11 
Gymnázium 
Hubeného 

Vojna a mier 

2. miesto  Nina  Švéhová  5.A  11  ZŠ J.A.Komenského  Cestovatelia v čase 

3. miesto  Stela  Grochová  5.A  11  SŠ de La Salle  Detektív Muška – V exprese 

3. miesto  Tereza  Lizáková  sekunda  13  SŠ de La Salle  Ľad cestovateľ 

 
3. kategória – téma: Voľná téma: 
 

miesto  Meno  Priezvisko  trieda  vek  škola  Názov práce 

1. miesto  Zuzana  Dzielavová  8.B  14  ZŠ Tbiliská  Keď cvrčky stíchnu 

2. miesto  Adam  Antalík  9.A  15  ZŠ Tbiliská  Prečo je úsmev dôležitý? 

3. miesto  Veronika  Gašparová  9.A  15  ZŠ Tbiliská 
Ako sa človeku nestráca 
človek 
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4. kategória: 
 
miesto  Meno  Priezvisko  trieda  vek škola  Názov práce 

1. miesto  Dorota  Kozárová  sexta  16 
Gymnázium 
Hubeného 

Praženica  
Karikatúra 

2. miesto  Martin  Adamko  sexta  17 
Gymnázium 
Hubeného 

Rodinné dedičstvo 

2. miesto  Mária   Vančová  kvinta  16 
Gymnázium 
Hubeného 

Ešte raz to chcem zažiť 

3. miesto  Adam  Cisár  3.A  17 
Gymnázium 
Hubeného 

Komu sa nelení tomu sa 
zelení 

3. miesto  Hana  Strečanská  kvinta  16 
Gymnázium 
Hubeného 

Dážď  

 
5. kategória: 
 

miesto  Titul  Meno  Priezvisko  vek Názov práce 

2. miesto  Ing.  Zuzana  Brnoliaková  42  Platí bez debaty 

2. miesto    Emília  Filipová  89  Krátka dlhá cesta 

Pochvalné uznanie    Rastislav  Kocián  43  Rača – miesto na dlani 

 
Hodnotiaca porota:  
        Mária Voznická, Eva Šimoničová, Martina Rovenská, Gabriel Lovecký 
 
                             
 
 
 
 
 

                                                              Ing. Mária Voznická EUR ING 
                                                                                                               predsedníčka MO MS 

V Bratislave 17. apríla 2018    
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Č r i e p k y 
 

pre potešenie aj ďalšiu inšpiráciu 
 

  Kapor je už vo vani,  

bude sa jesť za dva dni. 
  Otecko sa pripraví,  

ako kapra uvarí. 
                                                       Adela Novotná, 8 rokov, 2.B 

 

   Keď  nebudú  stromy  v lese,  nebudú  tam  ani  zvieratká,  nebudeme mať  čistý  vzduch 

a nakoniec nebudeme ani my ľudia.                                                         
Ivan Vážny, 12 rokov, 6.B 

 

   Slovensko.  Tá  krajina  naša.  Tá  malebná  krajina  s Dunajom  a Tatrami.    Tam,  kde 

Slovania už odpradávna viedli tvrdé boje s Turkami, to vlasť naša. 
                                                                            Christopher Mário Schwab, 14 rokov, tercia   

 

   Z lúčnych kvetov kytičky,  

potešia všetky mamičky.  
  Všetky kvietky sú tak krásne,  

že nad nimi duša žasne. 
  Preto všetci správni muži,  

kúpia ženám kyticu krásnych ruží. 
                                          

Kristián Hrúz, 11 rokov, 6.B  
                                                                                         

   Mojím snom je dostať sa na Olympiádu. Verím, že to o pár rokov dokážem. 

                                             Dominika Maníková, 12 rokov, 6.B 
              (3‐násobná vicemajsterka Európy v BMX) 
 
 

   Ak chceme ako národ obstáť na „trhu kultúr a hodnôt“ moderného globálneho sveta, 

musíme  byť  verní  svojím  koreňom  –  jazyk  a kresťanské  hodnoty  boli  desaťročia 
zjednocujúcim  faktorom  v histórii  nášho  národa,  ak  nesklátime  žiaden  z týchto 
pilierov, prežijeme. 

Filip Rašlík, 14 rokov, 9.A  
 

  Ak človeku nemáme čo dať, vždy máme ešte poslednú nádej. Je to úsmev. Môžeme 

byť hoc chudobní, ale úsmev môžeme darovať vždy.                                              
            Adam Antalík, 15 rokov, 9.A 
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   Starí otcovia vždy vravia,  

príroda je základ zdravia. 
  Tak ako počasie sa počas roka mení,  

sú zvyky s ním v úzkom spojení.  
                                                                           Viktória Demeková, 12 rokov, 6.B 

   Všetci sme tvorení z mäsa a kosti, sme rovnakí kostrou ale nie dušou. Dušou, jednou 

z najľudskejších častí našej existencie.  
Veronika Gašparová, 15 rokov, 9.A 

 

  Dnes je veľmi ľahké stať sa slávnym – časopisy, internet i televízia sú plné celebrít. Na 

skutočne veľkých ľudí si už málokto z nás spomenie. Zabudli sme na osobnosti, ktoré 
zmenili dejiny. Ich životy zapadli prachom. 

                                                                                             Sarah Pundir, 10 rokov, 4.A 
 

   Rača je miesto na zemi „Ráj“ 

Jej silné korene „Nerúbaj!“ 
Nech všetkým slúži ...                                               
            Rastislav Kocián, 43 rokov 

 

  Sedíš  vonku  na  lavičke  a pod  dáždnikom  sleduješ,  ako  na  lupene  ruží  dopadajú 

dažďové kvapky. Zhlboka sa nadýchneš a zacítiš vôňu mokrej pôdy. 
                                               Hana Strečanská, 16 kvinta 
 

 

   Kvet  je symbol  lásky a úcty. Znak nádeje  i znovuzrodenia. Kvety sprevádzajú človeka 

po  celý  život.  Už  od  narodenia,  pri  svadbách  promóciách,  životných  jubileách  a pri 
pohreboch. 

               Denis Wimmer, 12 rokov, 6.A 

   Bolo to krásne, bolo to málo. 

No aj tak vďaka –  
snáď to zato stálo .... 

 
Emília Filipová, 89 rokov 

 

  Kvet  je symbol  lásky a úcty. Znak nádeje  i znovuzrodenia. Kvety sprevádzajú človeka 

po  celý  život.  Už  od  narodenia,  pri  svadbách  promóciách,  životných  jubileách  a pri 
pohreboch. 

               Denis Wimmer, 12 rokov, 6.A 
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Za podporu ďakujeme hlavným sponzorom  
v roku 2018 

MAZUMA, s.r.o.

S finančnou podporou Matice slovenskej   
Mestskej časti Bratislava Rača 

a Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej, n.o. 
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Čaro kvetov 
 

 
 
 

Zima končí, je tu jar, 
hovorí to aj kalendár. 
Predsa vie to celý svet, 
je tu prvý jarný kvet. 

 
Je to krásna snežienka 
kľaknem si na kolienka. 
Chcem natrhať kytičku, 
pre tú moju mamičku. 

Viem však, že to nie je správne, 
sú to kvietky veľmi vzácne. 
Je to kvietok chránený, 

preto ho nechám žiť na zemi. 
 

Aj konvalinka je poslom jari, 
vyčarí nám úsmev v tvári. 

Jej zvončeky sú krásne biele, 
všetci predsa o tom vieme. 

 
A po jari príde leto, 

každé malé dieťa vie to. 
Najradšej ho všetci máme, 

 

 
 
 

pretože sa iba hráme. 
Ešte viac však čo ma teší, 
budem chodiť  v lete peši. 

 
Ležíme si len tak v tráve 
na školu iba spomíname, 
ale kvietky spoznávame. 

 
Sledujeme biele mraky, 
vidíme tam rôzne znaky. 
Všade vôkol včielky malé, 
sedia si tam na púpave. 
Púpava je krásny kvet, 
rozjasní nám celý svet. 
Na slniečko usmieva sa, 
je to pekná žltá krása 

 
Z lúčnych kvetov kytičky, 
potešia všetky mamičky. 

Všetky kvietky sú tak krásne, 
že nad nimi duša žasne. 
Preto všetci správni muži, 

kúpia ženám kyticu krásnych ruží. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Meno: Kristián Hrúz 
Vek: 11, Trieda: 6.B 
Škola: ZŠ Tbiliská 
Meno učiteľa: Eva Jaššová 
Téma: Čaro kvetov 
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NEZBEDNÁ MYŠKA 

 

Behá myška po dome, 

hľadá syrík v komore. 

V komore si pozor daj, 

pastičke sa vyhýbaj. 

 

Lieta, behá ostošesť, 

a syríka nikde niet. 

Niekto jej ho uchmatol, 

lebo viacej hladný bol. 

 

Unavená myšička, 

ľahla si do košíčka, 

zobudil ju vrzgot dverí, 

ktože to sem teraz mieri? 

 

Navoňané klobásy, 

vešia gazda na háky. 

Natešená myšička, 

Vyskočila z košíčka. 

Splnil sa jej krásny sen, 

s klobáskami celý deň. 

 

 

Rebeka Reneé Prikrylová, 8 rokov 

SŠ de La Salle, Čachtická 14, Bratislava, 2.B 

Mgr. Iveta Hudecová 
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Tradície a ich nasledovanie 

 

Nie je toho málo, 

čo nám tu ostalo, 

naše staré mamy 

vedia to, čo nie my. 

 

Ako sa tu dávno žilo,  

čo sa kedy, kde  robilo, 

kedy veľa práce mali, 

ale sa aj zabávali. 

 

Bol to strach z neznáma, 

či zabezpečiť si šťastie snaha? 

Nútili ich konať povery, či mýty, 

nie, boli to slovenské zvyky. 

 

Starí otcovia vždy vravia, 

príroda je základ zdravia. 

Tak ako počasie sa počas roka mení, 

sú zvyky s ním v úzkom v spojení. 

 

Keď sa príroda prebudí, 

prvá rastlinka púčik nahodí, 

Matej ľady láme, 

sviatky jari  máme . 

 

 

Veľká noc sa blíži,  

korbáč dievkam neublíži, 

kraslice maľované, 

za odmenu chlapcom dáme.

Potom na svätého Jána, 

čo je do leta vstupná brána, 

hlavne mládež oslavuje, 

jánske ohne zapaľuje. 

 

Ako pominulo leto, 

nie je tu už  s nami babka ,dedo 

na cintoríne sviečku zapálime, 

s úctou na zosnulých spomíname. 

 

Padá prvá vločka snehová, 

je tu radosť zas nová, 

Ježiško sa narodil 

a nás všetkých obdaril. 

 

Na Vianoce čo kraj, 

iný zvyk maj, 

rodiny sa stretávajú, 

darčekmi sa obdarúvajú. 

 

Mládež, deti počúvajte, 

tradície dodržiavajte, 

Fašiangy, Lucia, Mikuláš prídu 

Traja králi nás tiež neobídu 

Morenu si vynesieme, 

aj máj dievkam postavíme. 

Tradície, zvyky sú dary, 

ktoré nám naši predkovia dali.

 

 

 

Meno žiaka:   Viktória Demeková, 12 rokov,  6. B 

Škola:    ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava 

Učiteľka:  Mgr.  Andrea Kostková 

Téma:    Tradície a ich nasledovanie 
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Vyznanie 

 

Hádaj, na čo prvé myslím, 

keď ráno modré oči ako oceán otvorím, 

moja si, myšlienka prvá 

a táto potom celý boží deň trvá. 

Túžim s tebou, srdce moje, každú chvíľu stáť, 

túžim tvoju nekonečnú lásku zažívať, 

túžim tvoju nežnú rúčku v mojej dlani hriať 

a na tvoje veselé oči stále pozerať. 

 

Pretože, keď som s tebou, 

nie som len jedna z kvapiek mora, 

všetky veci vidím s nadhľadom zhora. 

Každú moju sekundu zo života s láskou ti darujem, 

nie som princ na bielom koni, preto ťa varujem, 

avšak odvážny ako princ budem 

a tvoju nežnú lásku si vybojujem. 

 

 

 

Meno: Ivana Cíchová 

13. rokov, VII.A trieda 

Pedagóg: Mgr. Alžbeta Batáková 

Základná škola Tbiliská 
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Kvietky 

Mám rada kvietky. 

Hneď od jari slniečko, 

hladká naše srdiečko. 

Zvieratká i kvietky, 

zobudí ich všetky. 

 

Zmizla biela perina, 

všetko kvitnúť začína. 

Tulipány, narcisy, 

snežienky aj irisy. 

Všade plno farieb, vôní, 

počuť kŕkať žabky v tôni. 

A do leta kvietky, 

vyrastú nám všetky. 

 

Lenže slnko páli. Beda! 

Kvietkam vody, dažďa treba! 

Aby boli krásne, silné, 

aby včielky malé, pilné, 

mohli robiť sladký medík 

pre deti na mäkký chlebík. 

Kvety robia radosť nám, 

preto ich ja rada mám. 

 

 

 

Meno žiaka:   Ema Pilinská, 11 rokov,  5. C 

Škola:    ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava 

Učiteľka:  Mgr.  Andrea Kostková 

téma:    Čaro kvetov 
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Lucia Stieranková, VIII. A, 13 rokov 
ZŠ  Tbiliská,  
Mgr. Vöröšová 

Čaro kvetov 

 
Každé dievča, ako viete, 

krásne chce byť na jar, v lete. 

Maľuje si pery, oči, 

pred zrkadlom sa už točí. 

 
Ale jedna krásavica, 

nelíči si žiadne líca. 

Slnko sa s ňou denne láska, 

ach, veď je to sedmokráska. 

 
Len čo teplejší vzduch zaduje, 

cibuľka sa v zemi zachveje. 

Červený puk rozvíja sa , 

tulipán už na jar jasá. 

 
Letné lúče páliac z neba, 

prácu splnia ako treba. 

Krásu z tŕňov vyťahujú, 

puky ruží rozkvitajú. 

 
Chryzantéma v lístí svieti, 

žltá, biela, láka deti. 

Spoza sivých pomníkov, 

býva krásnou spomienkou. 

 
Ani v zime kvety nechýbajú, 

na oblokoch sa z mrazu vynímajú. 

Popísané krásnou vetou, 

vykúzlené čarom kvetov. 
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Kapor	
	
	
	

Kapor je už vo vani,  
bude sa jesť za dva dni.  
Otecko sa pripraví,  
ako kapra uvarí. 

 
Vianoce sa blížia, 
 deti sa už tešia. 

 Mamička sa upraví,  
stôl nám pekne pripraví.  

 
Kapra na stôl položí,  

my ho zjeme raz, dva, tri.  
Na kosti si pozor dáme,  
cez lupu sa pozeráme.  

 
Aj keď tanier čistý je,  
pekne si ho umyjem.   
Večera je za nami 

 a s ňou všetky prípravy. 

 
 
 
 
 
 
 

Adela Novotná, 2.B, 8 rokov 
SŠ de La Salle, Čachtická 14, Bratislava,  
Mgr. Iveta Hudecová 
Téma:  Voľná téma 
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Básnička o básničke 

 

Bol raz jeden žiak, 

chodil do školy rád. 

Potom ale prišla zrada, 

z tej zrady mu padla brada. 

Dostal som úlohu, aj keď nie hneď, 

vymyslieť báseň na Račiansky 

jahodový kvet. 

Sedím doma v sobotu, 

mám to teda robotu ! 

Verše nejdú z hlavy samé, 

idem si po radu mame. 

Spýtal som sa ešte brata ‐ 

,,Neotravuj ! Nájdi tata !” 

Tato vraví : ,, Nie som básnik .” 

Ale pri pečenom rebierku s chuťou 

básní . 

Tak som hodil na papier s ťažkosťami 

zopár viet. 

Dobre viem, že ich tu nie je veľa, 

vyhrám to, čo voláme,, z koláča diera “. 

 

 

Meno: Andrej Krútil   11 rokov , trieda 5.A 

Škola: Jana de La Salle, Čachtická 14, Bratislava ,  

Téma: Voľná téma 

 

18



Slovenské tradície ‐ materinská reč  
Ústava Slovenskej republiky začína: „My, národ slovenský...“ a jedným zo základných 

prvkov národa, ktorý ho stmeľuje,  je materinsky jazyk. Je nesporné, že materinská reč nám 

pomáha  pri  uchovávaní  kultúrnych  hodnôt.  Tento  rok  oslávime  130  rokov  od  smrti  Jozefa 

Miloslava Hurbana, ktorý sa veľkou mierou pričinil o uzákonenie spisovnej slovenčiny a videl 

v ju  ako  súčasť  národného  pokladu  Slovákov  –  spoločne  s ostatnými  kultúrnymi  zvykmi 

a tradíciami. 

Jazyk  a reč majú  významné miesto  v kultúre národa. Cez  jazyk  sú  vyjadrované naše 

tradície,  spoločenská  interakcia  a myslenie.  Pomáha  nám  uchovávať  poklady  ľudovej 

múdrosti pre nasledujúce generácie. My musíme byť hrdí na politické a kultúrne dedičstvo 

našich  predkov,  na  zápasy  o štátnu  samostatnosť,  rovnako  ako  na  Cyrila  a Metoda 

a historický  odkaz  Veľkej  Moravy.  Jazyk  je  nostiteľom  kultúrnych  tradícií,  preto  si  ho 

chráňme. 

Do slovenčiny stále, stále prúdia nové slová z cudzích  jazykov, čo súvisí s príchodom 

moderných  technológii  21.  storočia.  Nesmieme  sa  im  brániť,  aby  jazyk  nezaostával 

v odborných  termínoch.  Sú  znamením,  že  náš  jazyk  i kultúra  sú  živé  –  vyvíjajú  sa 

vo vzájomnej interakcii s inými národmi.  

Nesmieme  však  dopustiť,  aby  naša  materinská  reč  bola  deformovaná  preberaním 

slangových  slov  z cudzích  krajín  alebo  vyprázdňovaním  obsahu  slov  nášho  jazyka. Musíme 

dbať  na  kultúrne  dedičstvo  našich  otcov  ‐  udržovať  slovenské  tradície,    vlastné  národne 

povedomie  a  cítenie.  Dbajme  na  to,  aby  sme  kultivovali  náš  jazykový  prejav.    Buďme 

národom, ktorý nielen má spisovný jazyk ako poklad, ale ho aj adekvátne používa.  

Či  bežne nedeformujeme náš  jazyk? Hovoríme kultivovane? Aké kultúrne posolstvo 

a hodnoty  ponúka  iným  naša  reč,  ktorú  používame  v našej  neformálnej  komunikácii? 

Odpoveď  môžeme  nájsť  v mestskej  hromadnej  doprave.  Namiesto  toho,  aby  sme  si  dali 

slúchadlá  na  uši,  radšej  môžeme  uši  nasmerovať  k cestujúcim.  V ich  rozhovoroch  by  sme 

počuli  často  samé  slangové  slová.  Krásny  spisovný  slovenský  jazyk  by  ste  veľmi  často 

nepočuli. Keď to vidí Štúr a štúrovci, musia so v hrobe obracať. Ich urputný  boj za spisovnú 

slovenčinu znevažujeme jej mrzačením. 

Ak chceme ako národ obstáť na „trhu kultúr a hodnôt“ moderného globálneho sveta, 

musíme  byť  verní  svojim  koreňom  –  jazyk  a kresťanské  hodnoty  boli  desaťročia 

zjednocujúcim  faktorom  v historii  nášho  národa,  ak  nesklátime  žiaden  z týchto  pilierov, 

prežijeme. 

„Symbolom spojenia nášho je reč naša národna, heslo našej vôle život!“ ‐ to sú slová 

Ľudovita Štúra, skúsme teda zachovať jeho odkaz a zveľaďovať náš národny jazyk!  

 

Autor: Filip Rašlík (14 rokov), Trieda: 9.A 

Škola: SŠ de La Salle, Čachtická 14, Bratislava – Rača 

Téma: Tradície a ich nasledovanie 

Učiteľ: M. Pundir 
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Tradície a ich nasledovanie. 

 

Mám rada vianočné tradície u mojej starkej. Každý rok na Vianoce ideme k starkej. Na 

Prvý sviatok vianočný, ale starká to volá na Božie narodenie, sa veľmi teším. Vtedy idem do 

kostola dvakrát. Raz ráno na svätú omšu a druhýkrát poobede na jasličkovú pobožnosť. Túto 

tradíciu  mám  veľmi  rada  a už  od  Štedrého  večera  sa  na  ňu  teším.  Rada  sa  pozerám  na 

jasličkovú pobožnosť. Pripravujú ju žiaci základnej školy. Zahrajú nám vždy nový príbeh. Tento 

rok hrali príbeh rodiny. 

Maminka  čítala  večer  pred  spaním  svojim deťom príbeh o narodení  Ježiška. Deti  ju 

počúvali a najviac sa im páčilo, keď spievala koledy. Aj mne sa to páčilo. Ten kto poznal koledy, 

mohol spievať s ňou. Ja poznám veľa vianočných kolied, lebo sa ich učíme aj v škole. Najviac 

sa mi páči koleda „Do hory, do lesa valasi!“ 

Keď som bola malá, veľmi som chcela hrať v tejto jasličkovej pobožnosti. Maminka mi 

hovorila,  že  to nepôjde. Nevedela som pochopiť prečo. Koledy spievať viem. Teraz, keď už 

chodím do školy,  to viem. Nedá sa to preto,  lebo chodím do  inej školy a starká býva veľmi 

ďaleko od Bratislavy. 

Keď  budem  staršia,  chcela  by  som  pripravovať  takúto  jasličkovú  pobožnosť  u nás 

v Rači.  Chcem,  aby  na  ňu  chodili  rodiny  a spievali  si  spoločne  koledy.  Je  to  pekná  tradícia 

u mojej starkej a ja sa každý rok na ňu veľmi teším. 

 

Hana Ferencová              

9 rokov, 4.A 

Spojená škola Jána de La Salle, Čachtická 14, Bratislava 

Meno učiteľa: PaedDr. Eva Baračková 

Téma: Tradície a ich nasledovanie 
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Tradície a ich nasledovanie 

 

 Mám rád folklór a všetko s tým spojené: ľudovú hudbu, tanec, koledovanie, aj vianočné zvyky. 

Kedysi spoločné zábavy, vinšovanie, šibačka, stavanie Mája, páračky, boli dôležité, cez ne sa 

budovali a posilňovali vzťahy medzi ľuďmi. Na spoločných tancovačkách ľudia spolu tancovali 

v páre,  zoznamovali  sa  a vytvárali  si  medzi  sebou  hlbší  vzťah.  Spoznávali  sa  viac  ako  pri 

koledovanií a vinšovaní.  

Na dedine boli rôzne zvyky a tradície, ktoré ľuďom dávali jasné pravidlá pre správanie a všetko 

spojené s celým rokom, s prácami v záhrade a na poli. 

Na šibačku prišiel   mládenec a dievča a aj gazdinú vyšibal, čím im chcel popriať šťastný rok, 

a zabezpečiť im,  aby boli zdravé a mocné.  

Inde mládenci dievčence oblievali. Na prvého mája, mládenec v hore zoťal strom a doniesol 

ho do dediny. Tam ho následné odvetvil a ozdobil ho stužkami. Potom ho postavil pred dom 

svojej milej. Májka bola pre dievčinu veľká vec. Slávili sa Turíce a dožinky. 

 Od Svätej Lucie až po Nový rok, chodievali vinšovníci po dedine vinšovať. Chceli tým nielen 

svojej rodine, ale aj ľuďom v dedine popriať šťastný život, aby boli zdraví aby sa im darilo so 

zvieratami  a hlavne,  aby  si  s  tými  ľuďmi  zlepšovali  susedské  vzťahy.  Pred  začiatkom  zimy 

chodievali do dediny valasi a pastieri z hôr. Keďže sa blížila zima, zahnali ovce z hôr a vinšovali 

gazdom, aby mali v ďalšom roku také šťastie  a úrodu ako tento rok. 

No  tradície  neboli  iba  na  upevňovanie  vzťahov medzi  ľuďmi.  Boli  aj  na  budovanie  vzťahu 

a prírodou. Ľudia vyrábali valašky, hudobné nástroje, plietli košíky a využívali materiál, ktorý 

mali k dispozícií. Také gajdy aby mohli vyrobiť, potrebovali niť, kožu a drevo. Toto všetko robili 

manuálne.  Niť  si  upriadli,  kožu  získali  zo  svojich  zvierat  a drevo  si  zohnali  v lese.  Tak  isto 

píšťalky. Museli si nájsť drevo, vyrezať píšťalku, spraviť dierky a ak boli veľmi šikovní, vyrezávali 

si  na  ňu  rôzne  vzory.  Najmúdrejší  ľudia  bolí  takí,  ktorý  poznali  najviac  tradícii,  zvykov 

a povedačiek. 

V minulosti boli skôr rozšírené celospoločenské tradície ako rodinné. No teraz je to opačne. 

Veľa tradícií sa už nedodržiava. Manuálnu výrobu už vystriedala továrenská výroba.  

Spoločný  tanec  vo  folklórnom  súbore,  hra  na  hudobné  ľudové  nástroje  a výroba  ľudových 

nástrojov sa ešte zachovali, no nie je to taký veľký počet. A ani rovnaký význam ako kedysi už 

nemajú. 

   Naši predkovia nám dokazujú,  že pozorovaním prírody a dodržiavaním pravidiel  sa  ľahšie 

žilo. Zostali nám porekadlá, príslovia a pranostiky. 

Zo všetkých tradičných zvykov mám najradšej fašiangy. Vtedy sa stretneme vo Veľkej lehote 

aj s ostatnými gajdošmi z cechu a hráme a zabávame ľudí, chystáme sa na dlhý pôst a Veľkú 

noc. 
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Najkrajšie rodinné sviatky sú tie vianočné. Môj oco dá košík s ovocím a žitom a fľašou pálenky 

pod stôl, peniaz pod obrus a moja mamina nám všetkým spraví medom krížik na čelo. Keď na 

druhý  deň  s kamarátmi  a kamarátkami  koledujeme  po  našej  obci  a oslavujeme  Ježiškovo 

narodenie, veľa starých ľudí sa poteší a pripomenie im to časy, keď boli malí. 

 Tradície a zvyky ľudí spájajú, tak ako aj nás všetkých doma a v našom folklórnom súbore. 

Richard Ondrej Veleg, 7.A 
SŠ De La Salle 
Učiteľka SLJ: Mária Pundir 
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História plná medovníkov 

                                        

      

Medové  cesto  bolo  známe  už  v starom  Egypte. 

Starovekí Gréci a Rimania jedli pri slávnostiach,  sladký 

a voňavý chlieb  a obetovali ho bohom. 

     Medovníky boli v minulosti typické hlavne v období adventu‐tzv. sladká predzvesť Vianoc. 

Piekli ich mnísi v kláštoroch , na panstvách a piekli ich aj jednoduchí  ľudia. 

 Medovnikárstvo  sa  však  vyvinulo  aj  ako  samostatné  remeslo.  Jeho  kolískou  je  mesto 

Norimberg , kde vznikol prvý cech v Európe. Tzv. „ dulcarius“ latinský názov pre medovnikára. 

Na  Slovensku  existuje  od  14.  stor.  a hlavným  centrom  bola  Bratislava,  ďalšie  dielne  boli 

v Trnave, Banskej Bystrici, Levoči a Bardejove. 

     Najdôležitejšou  surovinou pri  príprave  cesta bol med,  ale  len od overených  kupcov. Od 

medu závisela kvalita. Medovnikári si prísne chránili pôvodné receptúry cesta. Bolo to veľké 

tajomstvo, ktoré sa dedilo z generácie na generáciu. Cudzí človek sa ho mohol dozvedieť iba 

sobášom. Dcéra medovnikára, dostala do vena, priamo hotové cesto na medovníky. Cesto sa 

vyrábalo do zásoby. Uvarený med ešte horúci liali do dreveného koryta, pridala sa ražná múka, 

a drevenou lopatou medovníkovú zmes miešali na tekuté cesto, nechali vychladnúť a ukladali 

do drevených dební na tmavé miesto. Takéto cesto stálo niekoľko mesiacov, ba i rokov. Čím 

dlhšie zrelo ,tým bola jeho kvalita lepšia. Špecifická chuť medovníkov závisela od dĺžky zrenia, 

od  pridaných  korenín  a dĺžky  pečenia.  Pred  sviatkami  ,  svadbou  alebo  inými  dôležitými 

udalosťami,   odkrajovali  z cesta a vtláčali do  foriem. Robili  ich z dreva, najmä z hruškového 

a lipového,  vyrábali  sa  počas  zimných  večerov.  Záujem  o medovníky  závisel  od  ich 

dekoratívnosti.  Medzi  medovnikármi  vládla  veľká  konkurencia,  a súťažili  o  najoriginálnejší 

medovník. Mali podobu náboženských výjavov , obrazy zo života ľudí a podobizne panovníkov. 

Pre prostých ľudí mali tvar srdca, koníka či bábiky. Predávali sa na jarmokoch a púťach. 

     V 19. storočí ustúpilo medovnikárstvo cukrovarom a cukrárstvu. Postupne zaniklo a s ním 

aj  tradičné medovníky.  Tie  ktoré  pečieme  dnes,  označujeme  názvom  perníky  –  piper,  čiže 

korenie. Korenie je ich dôležitou súčasťou, je to cudzokrajná škorica, kardamom, či hrebiček. 

      V dnešnej modernej dobe pečieme perníky vykrajované formičkami. Pečieme ich hlavne 

na  Vianoce.  Aj my  doma  pečieme medovníky  podľa  receptu,  ešte mojej  prababičky. Moja 

mama  sa  stále  vracia  k tradícii  pečenia  tejto  sladkej  dobroty  z medu.  „  Dvakrát  meraj 

a jedenkrát rež“, platí i v prípade perníka – medovníka. Zárukou úspechu je presný recept. 

 

Adam Wimmer, 14 rokov 

ZŠ Tbiliská 4, VII.A 

Vyučujúca: Alžbeta Vörösová 

Téma: Tradície a ich nasledovanie 
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Moja najobľúbenejšia činnosť 

 

Mám veľa obľúbených činností, ale viem, že jedna je moja najobľúbenejšia. Je to bikros, 

skrátene BMX. 

Bikros  je  jazda na špeciálnom bicykli po dráhe, na ktorej sú malé aj veľké kopce (hrby). 

Dá sa povedať,  že  je  to šprint ôsmych  jazdcov na celkom náročnom kľukatom teréne, ktorý  je 

približne 400 m dlhý. Tento šport si  vyžaduje veľa  tréningov na dráhe aj vo  fitku,  lebo  je dosť 

náročný na kondíciu,  silu a    rýchlosť.  Jazdec musí ovládať  techniku a  tiež predvídať. Vždy som 

veľmi  napätá,  keď  stojím  na  štarte.  Snažím  sa  pomaly  dýchať  a  sústrediť  na  padnutie  rampy. 

Vtedy musím byť rýchla, rozšľapať čo najviac pedále a dosiahnuť čo najväčšiu rýchlosť. Na prvej 

rovine je to boj so súpermi o najlepšie umiestnenie na dráhe. Je to vzrušujúci pocit, keď viem, že 

chcem  byť  na  čele  jazdy,  poznám  súperov  a  viem  cez  nich  prejsť. Mám  ich  rada,  sú  to moji 

kamaráti, vážim si ich, ale na dráhe je to iné. Pretekáme! Tiež musím byť oblečená v chráničoch, 

ktoré ma pri páde ochránia. Už sa mi podarilo, že som škaredo spadla a nič sa mi nestalo, ale 

spadla som aj tak, že som si napríklad vyrazila dych, či narazila až zlomila ruku.                      

Musím mať oblečené chrániče na kolená, chrbát a ruky ďalej rukavice ako na motokros , 

nohavice ,dres a prilbu so šiltom. 

Základom  jazdenia  a  súťaženia  je  tréning.  Trénujem  tu  doma,  v  Rači,  v  zime  v  hale  v 

Šenkviciach a niekedy aj v Brne, alebo v Rakúsku. Tréning  začína vždy rozcvičkou,  po ktorej sa 

rozjazdíme  na  dráhe.  Keď  sme  pripravení,  začneme  jazdiť  po  zadnom  kolese  a  potom  ideme  

skákať. V polke tréningu sa rozdelíme na dve skupiny, na malých a veľkých. Tá väčšia skupina, 

medzi  nimi  som  aj  ja  sa  premiestnime  na  spodnú  časť  dráhy,  kde  spolu  s  trénerom  jazdíme 

techniku,  teda  skáčeme  a  jazdíme  po  zadnom  kolese.  Tí  menší  sa  naopak  učia  kopce  zatiaľ 

zatláčať, aby boli rýchlejší. Ku koncu sa zase spojíme a jazdíme štarty . Na štarty máme rampu,  

púšťa  ju  tréner  tým,  že  stláča  gombíky.  My  sa  oprieme  o  rampu  a  keď  ju  tréner  pustí 

odštartujeme a šliapeme až po prvý hrb ‐ kopec. Po dvoch hodinách sa tréning skončí a všetci 

ideme domov. 

Ak veľa trénujem, tak ma tatino zoberie na závody do zahraničia. Asi dosť trénujem lebo 
mám precestovanú skoro celú Európu. Jazdenie mám veľmi rada, jazdí aj môj starší brat Marko, 
aj tatino. 

Spolu trávime veľa času na závodoch, mamina s mladšou sestrou Barborkou nás chodia 
povzbudzovať. Máme krásne zážitky z rôznych kútov Európy.  
 
Mojím snom je dostať sa na Olympiádu. Verím, že to o pár rokov dokážem. 
 

Dominika Maniková, 12 rokov, 6.B,  

Tbiliska 4, Mgr. Eva Jaššová 

Moja najobľúbenejšia činnosť 
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Originálne zážitkové pečenie 

  Každý v našej rodine má svoju najobľúbenejšiu činnosť. Tá moja je špecifická v rámci 

mojej rodiny. Väčšina z našich rodinných príslušníkov sú umelci, po mojej prababinke 

a pradedkovi Trizuliakovcoch alebo „závisláci“ na elektronike ako moji bratia. Nechcem 

povedať, že by ma tvorenie nových vecí nebavilo, ale mám radšej, keď sa s mojím dielom 

môžem podeliť a urobiť niekomu radosť. Preto po vyskúšaní rôznych činností, ako šitia, 

maľovania na sklo alebo práce s fimo hmotou, sa mojou najobľúbenejšou činnosťou stalo 

pečenie. 

  Nie hocijaké, ale tvorivé pečenie. Rada si na mobile vyhľadávam rôzne nové recepty, 

ktoré môžem vyskúšať. Pečiem už posledný rok sama, takže ak mám hotové úlohy a niečo 

zaujímavé nájdem, väčšinou skontrolujem či mám doma všetko potrebné. Ak nie, najskôr 

zájdem za babičkou, ktorá býva s nami aj s dekom o poschodie nižšie. Babička má totiž doma 

všetko. Rada hovorieva, že má doma dokonca aj lokomotívu. Ja som ju ešte nevidela, ale 

možno ju má poriadne schovanú. No u nej sa naozaj nájde skoro všetko a čo náhodou nemá, 

tak v najbližšom nákupe dokúpi. U nej vždy bez problémov dostanem vajíčka alebo múku 

alebo cukor. Ak nenájdem, poprosím rodičov, či by mi veci dokúpili. Potom mi už nestojí nič 

v mojej obľúbenej činnosti. Pravdaže, ak sa mi nestane niečo nepredvídané. 

  Raz, keď som piekla kysnuté cesto, postihla ma pohroma. Pripravila som si všetky 

veci. Dávala som potrebné veci postupne do misky – mlieko, múku, droždie, cukor, soľ, 

maslo a vajce. Tieto bolo potrebné zmiešať a vytvoriť cesto. Bola som zvyknutá používať 

mixér pri robení cesta, ako napríklad pri piškótového. Tak som sa do toho pustila a cesto 

pomaly tuhlo. Miešala som mixérom ďalej, ale zrazu cesto začalo vyliezať hore do mixéra. 

Kým som zareagovala, cesto mixér vyslovene zjedlo. Obmotalo sa okolo metličiek, zašlo do 

vnútra do motora a mixér urobil puf puf a bolo po ňom. Snažila som sa ho oživiť, ale 

neúspešne. Rodičia nemali veľkú radosť, keďže tento mixér nám slúžil už od ich svadby. 

Pekne sme sa s ním rozlúčili a pre mňa to bola príležitosť si priať pod stromček veľký 

kuchynský mixér. A ten prišiel predčasne, aby som mojou najobľúbenejšou činnosťou, 

pečením dobrôt, mohla potešiť všetkých mojich blízkych, rodinu a aj kamarátov už na 

Vianoce. 

     

Meno: Anett Hauptvogel – 11 rokov, Trieda: Prima     

Škola: Spojená škola de La Salle 

Meno učiteľa: Žofia Tholtová 

Téma: Moja najobľúbenejšia činnosť 

25



                                     Moja  najobľúbenejšia  činnosť 

 

Jednou z mojich najobľúbenejších činností je chodenie do lesa. Je toho síce veľa čo robievam 
rád ale už odmalička ma najviac zaujímala príroda, mám rád zvieratá, stromy aj kvety a keďže 
bývam v Rači, navyše pomerne blízko lesa, tak tam aj dosť často a aj veľmi rád chodievam. 

Do lesa zvyknem  chodievať s mojim dedkom, ktorý ma naučil rozoznávať  hríby a stromy, 
s mamou, so sestrou a s tetou Lenkou a samozrejme s našim psíkom Ebinkou, ktorá svoju 
radosť, že ide na prechádzku, prejavuje vždy najviac a ja sa potom ešte viac teším, keď vidím 
aká je šťastná. V lese často vídame  srnky, veveričky, jelene  a dokonca  som  už videl  
s  dedkom aj muflóny, či  líšku. V jazere, ktorému hovoríme podkova zase často vídame 
plávať divoké kačky,  väčšinou je tam kačka s káčerom, káčer je veľmi pekný, farebný. 

V račianskych horách je veľa pekných miest ako napríklad Červený kríž, Biely kríž a Pánova 
lúka. Z Rače sa dajú robiť aj pekné túry do Borinky, či do Marianky. 

Veľmi ma ale trápi, že lesy v okolí Rače ale aj všade na Slovensku sú stále čoraz viac zničené 
a vyrubované drevorubačmi. Dedko ale aj moja mama mi rozprávali, že v minulosti boli pre 
lesy hrozbou iba nevychovaní turisti, ktorí les znečisťovali. No toto sa dá napraviť, les sa dá 
vyčistiť, odpadky vyzbierať ale ak sa v našich horách nebudú znovu vysádzať mladé 
stromčeky, robiť lesné škôlky, tak nám z lesov o pár  rokov nezostane nič. Vôbec  sa mi  
nepáči  ako niektorí ľudia  kvôli peniazom takto lesy lynčujú, z rozprávania mojej mamy ale aj 
dedka viem, že to trvá už približne 20 rokov, a preto je veľa miest v lese, kde namiesto 
stromov rastie už len tráva. Lesy tu nikto už dlhé roky neobnovuje a som z toho veľmi 
smutný. 

Veľmi by som chcel aby sa toto konanie zlých a bezohľadných ľudí čím skôr zmenilo, pretože 
nám tu o pár rokov v našich lesoch nezostane ani jeden strom, ani jedna srnka, jeleň, 
veverička, líška, muflón, či diviak. Keď nebudú stromy v lese, nebudú tam ani zvieratá, 
nebudeme mať čistý vzduch a nakoniec tu nebudeme ani my ľudia. A ja už potom nikdy 
nebudem môcť ísť na prechádzku do lesa, ktorý mám tak veľmi rád. 

 

 

Ivan Vážny, 12 rokov, 6.B,  

ZŠ Tbiliská, Bratislava,  

pani učiteľka Eva Jaššová   
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Miroslava Mosná, VIII. A, ZŠ Tbiliská 4, Bratislava; 14 rokov                                                                
p. učiteľka – Mgr. Alžbeta Vörösová                                      

Račiansky jahodový kvet 

Čaro kvetov 

 

Kvety nás sprevádzajú už od nepamäti. Spestrujú našu prítomnosť a skrášľujú život. Sú 
našou  prítomnosťou  pri  narodení,  pri  sviatkoch,  počas  výročí  a  žiaľ  aj  po  úmrtí.  Kvetmi 
vyjadrujeme úctu k milovanej, obdivovanej, príbuznej, či blízkej osobe. Obdarúvajú sa nimi 
najmä ženy. Častokrát aj bez sviatku. Len tak, pre radosť. Čaro kvetov spočíva aj v tom, že sa 
otáčajú  za  slnkom. Najznámejšia  týmto  javom  je  slnečnica. Každý deň  sa necháva pohladiť 
teplými lúčmi slnka. Rozmanitosť kvetov spočíva vo farbách, tvaroch, veľkostiach a zároveň aj 
v  ich  vôňach.  Ich  rôznorodosť  je  priam  nadpozemská.  V  prírode  je  nespočetné  množstvo 
druhov kvetov. Niektoré rastú v pralesoch, na rúbaniskách, v blízkosti vody, na stepiach,         v 
tundrách. Najrozšírenejšie  sú  azda  lúčne  kvety. Väčšina  z  nich má  žiarivé  farby  a príjemne 
voňajú.  Okrem  toho  sú  tiež  veľmi  užitočné.  Poskytujú  živočíchom potravu. Na  kvety  často 
prilieta veľa návštevníkov. Zväčša je to hmyz, napríklad včely. Sadajú si na ne, aby sa napili 
sladkej  šťavy  a  niekedy  si  pochutnávajú  i  na  peli  a  popri  tom  ho  roznášajú  tým,  že  sa  im 
prichytáva na ich tele a neskôr ho strasú na inom kvete. Včielky zbierajú nektár a iné prospešné 
šťavy veľmi oddane. Za to im vďačíme až do posledného dňa ich života. Kvôli nim by sme nikdy 
nemali med, ktorý si tak  radi dávame do šálky čaju a na Vianoce do  tradičných chutných a 
voňavých medovníčkov. Med je priam pokladom voňavých lúk a sviežich lesov, či hájov. Preto 
ho máme tak radi. Dary kvetov v podobe medu, materskej kašičky, ale aj propolisu môžeme 
nájsť  aj  v  kozmetike  a  liečivách.  V  obchodoch  nájdeme  rôzne  krémy  aj  šampóny,  ktoré 
obsahujú  tieto  blahodarné  produkty  kvetov  poláskané  drobnými  včielkami  a  starostlivými 
rukami včelárov.  

Samotné  kvety  nachádzame  aj  v našom  kultúrnom  dedičstve  ‐  vo  folklóre.  Takmer            
na každom kroji, mužskom, ženskom a detskom, na keramike, dokonca na budovách ľudovej 
architektúry,...Dnes  sa  ľudový  kvetový motív  objavuje  na modernom  oblečení,  či  dokonca 
teniskách. Módni návrhári látok sú od nepamäti inšpirovaní takmer výlučne kvetmi.  

Kvety si obvykle nespájame so zimným obdobím. No je to  iste chyba. Zimná víla  ich 
očarujúco vykúzli na okenných tabuliach. Vtedy si prajeme, aby mráz nikdy neskončil.  

Určite by každý zodpovedne povedal, že kvety sú súčasťou nášho života. Bez nich by 
bol  život  na  planéte  nemožný.  Na  jar  rozkvitnú  nielen  kvety,  ale  aj  stromy,  kríky  a  tráva.                
Po pár týždňoch sa vyvinú do plodov, ktoré sú zdrojom našej obživy.  

Kvetmi sa dá veľa povedať. Ich farba, veľkosť, či dokonca počet veľa vypovedá. Mnohí 
možno nevedia, že kvetinami môžeme veľa povedať aj bez slov! Ruža je symbolom romantickej 
lásky,  tulipán predstavuje  vyznanie  lásky, no  rovnako  zobrazuje aj  slávu,  gerbera  vyjadruje 
veselosť.  Jeden  narcis  predpovedá  nešťastie,  kým viacero  narcisov  naznačuje  radosť  a 
šťastie,...Farba kvetov tiež veľa napovedá. Napríklad žltý kvet je symbolom inteligencie, biely 
kvet  je  znamením nevinnosti a čistoty, červený kvet  je symbolom  lásky, oranžový vyvoláva 
radosť. Mali by sme vedieť, že párny počet kvetov sa nikdy nenosí do daru, ale  na pohreb. 
Dokonca  niektoré  štáty majú  svoj  národný  kvet.  Napríklad Holandsko má  tulipán,  Škótsko 
divoký bodliak.  

Keď sa rozhliadneme po rozkvitnutej  lúke, záhrade, poprechádzame sa v sade alebo              
v parku,... Čo to v nás vyvoláva? Určite a jednoznačne pocit pokoja, spokojnosti a radosti. Kvety 
liečia, upokojujú, dobíjajú stratenú energiu. Niektorí ľudia sa s kvetmi rozprávajú.  
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Čaro kvetov 

 

Bolo zamračené ráno. Zobudila som sa z hlbokého spánku a rozmýšľala som, čo budem 
dnes robiť. V tom som si na niečo som spomenula: ,,Ach, mamina má dnes narodeniny, musím 
jej kúpiť pekné kvietky!!“ Tak som sa vybrala do kvetinárstva, ktoré bolo na rohu našej ulice 
a predávala v ňom teta suseda. ,,Dobrý deň!“ povedala som.  No nikto sa neozýval. Porozhliadla 
som sa po kvetinárstve a uvidela som prekrásne kvety ako z rozprávky. Toľko pestrých farieb  
pokope bežne ani nevidím. Jeden kvet bol fialový, druhý červený, ďalší modrý, v druhom kúte 
žltý. Všetky inej farby a odtieňov. No neobdivovala som len to. Ich tvary a puky boli 
výnimočné. Orchidea mala pekné biele kvety s ružovými pruhmi. Na druhej strane fialky s 
malými fialovými kvietkami a prenikavou vôňou. V ďalšej váze boli ruže. Stáli tam na dlhých 
stopkách s pevnou hlavičkou. Vyzerali ako kráľovné, veď sa im  hovorí aj kráľovná kvetín. 
Každá mala inú farbu a tá vôňa! Keď som ich ovoňala, až sa mi zatočila hlava. Ale zrazu mi do 
očí udrela kytica, ktorá stála na stole v zlatej váze. Bola urobená z lúčnych kvetín a hrala 
všetkými farbami. Nemohla byť lepšia! Zrazu sa za mnou ozval hlas: „Páči sa ti? Táto však nie 
je na predaj“. ,,Čo teraz?“ riekla som. „Chcela som ju darovať maminke k narodeninám...“ Na 
to mi tá milá pani suseda hovorí: ,,Keď sa ti tak veľmi páči, tak ti ju darujem. A keď budeš mať 
niekedy čas, môžeš prísť za mnou a ja ti ukážem lúku, kde mi kytičku pomôžeš znova nazbierať. 
Ty si vybrala tú kyticu z lásky k maminke a preto verím, že kvetinka neskončí zajtra v koši 
a určite ju poteší! Už tu pracujem veľa rokov a viem, ako kvietky vedia potešiť, ale aj pohladiť 
a vyliečiť dušu. Bež domov a potom mi povedz, ako zareagovala tvoja maminka.“ Nemala som 
slov. ,,Ďakujem Vám!“ Rýchlo som utekala domov a zablahoželala maminke: ,,Všetko 
najlepšie mami, táto kytica je pre teba!“ S plačom povedala: ,,Jéj...to je taká krásna kytica. 
Ďakujem ti zlatíčko!“ Taká som bola šťastná, že som na narodeniny nezabudla a že to maminu 
veľmi potešilo! Na druhý deň so sa vybrala do kvetinárstva porozprávať sa s tetou kvetinárkou. 
,,Zdravím, teta! Prišla som Vám povedať o včerajšku.“ ,,Ahoj! No čo, páčila sa maminke 
kytica?“ povedala.  Ja som na to riekla: ,,Áno, bola z nej nadšená! A veru aj ja, kvety boli 
nádherné. ,,To sa veľmi teším. Ak máš čas, môžeme ísť teraz na tú krásnu lúku“, povedala. 
A tak som sa onedlho ocitla na obrovskej lúke plnej tých najkrajších kvetov, aké som kedy 
videla.  Toľko pestrých farieb a tá krásna vôňa! Na lúke rástli prekrásne červené vlčie maky, 
pri nich biele margarétky. Žlté hlavičky púpav vyzerali ako slniečka a priťahovali malé lienky. 
Hneď vedľa nich zvonili tmavomodré zvončeky. Čmeliaky priťahovala vôňa ružovofialovej 
ďateliny. Prekrásne voňala aj materina dúška a množstvo iných kvietkov, ktoré som nevedela 
ani pomenovať. Bola to jednoducho tá najkrajšia lúka.  Ľahli sme si spolu na trávu a počúvali 
cvrkot cvrčkov a bzučanie včiel. Pri tom sme pozorovali oblohu s plávajúcimi bielymi oblakmi. 
A pri tom som cítila krásny pokoj na duši a vnímala krásu okolo seba všetkými zmyslami. Cítila 
som sa ako v raji. Čaro kvetov aj celej prírody je úžasné! 

 

Tereza Pajdlhauserová, 12 rokov, Prima.  
Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 83106 Bratislava  
p. učiteľka: Žofia Tholtová, téma: Čaro kvetov                           
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O víle Amálke a ako si postavila domček z čarovnej trávy. 

 
 

 

Bolo krásne ráno, keď si zrazu  víla Amálka všimla,  že nie je vo svojej posteli, 

ale že leží na tráve .“Jáj, čo sa to tu stalo?,, Vtedy ešte nevedela, že v noci bola 

silná búrka ,a že jej zničila celý dom a ju to odfúklo  až na lúku spiacej trávy .Po 

10 minútach .“Konečne som doma,, vydýchla si Amálka. „Ale kde teraz budem 

mať svoj dom ,,pýtala sa sama seba ? „Ahoj Emilka , pozdravila sa Amálka .“Aj 

tebe odfúklo dom?“ hovorí Emilka .“Mne nie , ale mne to zničilo všetky taniere 

a všetok porcelán a preto musím ísť do nákupného centra víl .“hovorí Amálka. 

„Ja idem tiež, lebo musím ísť nakúpiť veci na nový dom, môj starý je celý 

zničený ,tak pôjdem s tebou, keď ti to nebude vadiť.“ (hovorí Emilka). Tak 

dobre .(v nákupnom centre víl).(Amálka) Ja už mám svoje veci nakúpene ,a ty?  

(Emilka) .Ja tiež ,tak sa môžeme vrátiť.(v dedine víl Aelke).(Amálka). Teraz už si 

musím vybrať len skvelé miesto na stavbu domu. Už viem, postavím si dom pod 

veľkým dubom energie. Dobre ,a teraz začnem stavať :podlaha bude zo 

smrekového dreva ,steny budú zo stvrdnutej miazgy a strecha z čarovnej trávy. 

Koniec. 

 

Autor :Oliver Nedeliak 

4.A. 

rokov: 10 

ZŠ Tbiliska 4, Bratislava 

Téma: Čaro kvetov 
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          Čaro kvetov.  

V jeden večer som nevedela zaspať. V hlave sa mi premietali zážitky z celého dňa 

a premýšľala som nad mnohými vecami. Až zrazu sa mi zatvorili oči a zaspala som. Všetko 

bolo čierne, nič som nevidela, až zrazu som sa ocitla na neznámej malej planétke. Na jej 

povrchu nebolo nič, iba tmavý prach. Žiadne kvety, stromy, ani žiadna príroda. Neboli tam 

ale ani žiadne obrovské mrakodrapy, či betónová džungľa ako na našej planéte Zem. 

Jednoducho absolútne nič. Na jednej polovici svietilo slnko, také isté ako naše. Bolo tam 

príjemne teplo a na druhej svietil mesiac a hviezdy, tam bola chladivá zima. Rozhliadala som 

sa okolo seba, spravila pár krokov a keďže planéta bola veľmi malá, za pár minút, či dokonca 

sekúnd som ju celú obišla. A čo teraz ? Čo robiť ? Sadla som si do prachu a rozmýšľala čo 

spraviť. Nemohla som sa vrátiť späť, veď som ani nevedela ako som sa sem dostala. 

A nemohla som to ani nikomu povedať. Žiadnym ľuďom zo Zeme, lebo tí by na nej určite 

postavili obrovské stavby, ktoré by moju malú planétku celú prerástli. Zrazu mi niečo vypadlo 

z vrecka. Vôbec som si to nevšimla, až kým vedľa mňa nevyrástla malá kvetinka s tenkou  

stonkou, ale krásnou, žiarivo červenou hlavičkou. Vyrástla v prachu, krásne voňala a jej vôňa 

po nedlhej chvíli pokryla celú zem.  

V diaľke som však zbadala ďalšiu planétu. Objavila sa zrazu. Bola veľká, tmavá a niečím sa 

podobala na našu Zem. Nevidela som však žiadne oceány, zelené plochy lesov a žiadnych  

ľudí. Iba dym, popadané mrakodrapy a kusy železa. Niečo sa stalo. Preskočila som tam, či 

nenájdem niečo pekné, niečo voňavé a niečo živé. Čo ak je toto naša planéta o niekoľko 

rokov ?  Medzi ruinami rozpadnutých mrakodrapov a obrovskými kopami špiny som zbadala 

lesklú tabuľku s nápisom „ Vitajte na Zemi v Novom roku 3018 „. Striasla ma zima. 

Chcem sa vrátiť na planétku s voňajúcou kvetinkou !  Vykríkla som. Tu sa mi vôbec nepáči. 

Obzrela som sa za seba a bola tam ‐ moja planéta. Jedným skokom som sa vrátila späť. Siahla 

som opäť do vrecka s nádejou, že by tam mohli byť aj iné semienka. A boli tam !  Potešilo ma 

to a začala som ich okolo seba rozhadzovať, kým nádherné kvety nepokryli celú planétu. 

Dych vyrážajúca vôňa mi vrazila do nosa. Bola taká očarujúca až ma unavila. Ľahla som si 

medzi kvety, ktoré už boli hádam väčšie ako ja. Aj planétka sa začala zväčšovať a stala sa 

prenádherne voňajúcou planétou. Bola úplne iná ako tie ostatné. Výnimočná.  

Bol to nádherný sen a ja som si uvedomila, že aj naša Zem by mohla byť taká planéta, ako 

som si ja jednu vo sne stvorila. Ale nie je. A ľudia by sa mali nad sebou zamyslieť. Vari 

nechceme, aby bola naša Zem plná žiarivých kvetov s dych vyrážajúcou vôňou ? Chceme aby 

skončila so škaredým koncom tak ako planéta z roku 3018 ? Mali by sme všetci kvety aj 

prírodu chrániť a pomôcť našej planéte stať sa výnimočnou, úplne inou ako tie ostatné.  

 

Tereza Janečková, 6.A., 11 rokov ,  

ZŠ Tbiliská 4, Bratislava Rača, p. uč. Alžbeta Vöröšová  
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Čaro kvetov 
  

Katka si po škole sadla na lavičku pred domom. Bola veľmi nahnevaná na 
svojich rodičov, lebo namiesto Iphonu7, ktorý jej padol na zem a rozbil sa, 
dostala starú tlačítkovú Nokiu po babke. Nedali sa na nej hrať ani hry! Vtom si 
všimla susedu ako pracuje v záhrade. Chvíľu sa na ňu pozerala a potom sa 
suseda pozrela na ňu a opýtala sa jej „Podáš mi krhlu s vodou prosím?“ Katka 
neochotne vstala a podala jej ju. „Ďakujem,“ poďakovala sa suseda. „Čo to 
sadíte?“ spýtala sa Katka a suseda odpovedala „Sadím narcisy.“ Katka sa chvíľu 
na ňu pozerala a potom odišla domov. Keď si spravila domáce úlohy, chcela sa 
pozrieť na instagram a chatovať so svojimi kamošmi cez Viber alebo WhatsApp 
ale spomenula si, že má len starú tlačítkovú Nokiu. Vtom ju mama zavolala a 
keby to neurobila asi by tú Nokiu vyhodila von oknom.  
Na druhý deň po škole zase uvidela susedu ako pracuje v záhrade. Pomohla jej 
a prehodila s ňou pár slov. Takto to už robila niekoľko dní za sebou. Raz ju 
mama zavolala, že ide na nákup a či nechce ísť tiež. „Jasné že chcem,“ 
povedala. V obchode si vybrala veľkú Milku oreo. Keď prechádzali okolo regálu 
so semienkami a cibuľkami tak tam našla tam aj cibuľky narcisov a poprosila 
mamu či si nemôžu vypestovať narcisy. Mama sa veľmi čudovala a kúpila nie 
len cibuľky narcisov ale aj kvetináč a hlinu. Keď prišli domov spolu s mamou 
zasadili narcisy do kvetináča, tak ako to videla robiť susedu a poliali ich vodou.  
Na druhý deň oznámila susede, že tiež pestuje narcisy a poradila sa s ňou ako sa 
o ne starať. Každý deň sa starala o kvety, chodila za susedou, pomáhala jej v 
záhrade a radila sa s ňou. Ani si to nevšimla a stala sa z nej milovníčka kvetov. 
Mama a otec sa tomu veľmi čudovali. Nemyslela už ani na mobil.  
Prišiel deň jej narodenín a dostala nový Iphone7. Veľmi sa z neho tešila a 

používala ho úplne inak ako predtým. Teraz si vyhľadávala na Googli ako sa 

starať o kvety a fotila si ich. Občas dala nejakú fotku na instagram. Nezabudla 

sa však starať o ozajstné kvety. 

 

 

 

Meno žiaka:   Barbora Kováčová, 10 rokov,  5. C 

Škola:    ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava 

Učiteľka:  Mgr.  Andrea Kostková, kostkova@zskomenskehoba.sk                           

Téma:    Čaro kvetov 
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              Čaro kvetov 
     „Je známe, že kvety nás robia šťastnejšími, no majú aj silný pozitívny vplyv na našu 

emočnú pohodu.“ 

 Dr. Juannette Haviland‐Jones 

     

 Kvet je symbol lásky a úcty. Znak nádeje i znovuzrodenia. 

       Kvety sprevádzajú človeka po celý život. Už od narodenia, pri svadbách, 

promóciách, životných jubileách a pri pohreboch. Tradíciu  majú aj kvety. Zaujímavou je 

historická a farebná symbolika. Červená farba predstavuje nadšenie a krásu. Reprezentuje ju 

červená ruža‐kráľovná kvetín. Napovie o vás, že máte veľkú úctu k tradíciám a máte rady 

luxus. Hovorí sa, že ruža vznikla z morskej vody, ako bohyňa Afrodita. 

Tulipán‐symbol bohatstva a lásky, vyjadruje úspech, slávu a nehu. Jeho pomenovanie 

má na svedomí rakúsky veľvyslanec, ktorý kvet opísal, ako prevrátený turban‐tulipán. 

Oranžová farba kvetov‐symbolizuje šťastie, horlivosť a energiu. Ideálnou voľbou sú tulipány, 

gerbery, či strelície.  

Kvet dokonalosti, úprimnosti a čistoty reprezentuje ľalia a snežienka‐ich biela farba 

nevinnosti. Máme medzi kvetmi aj jeden veselý farebný tip‐žltú farbu. Tá značí radosť 

a priateľstvo, je symbolom inteligencie. Typickými kvetmi sú slnečnice a narcisy. 

Zelená farba kvetov, tá naznačuje zmysel pre harmóniu, rovnováhu a pozitívnu 

energiu. V tejto farbe poznáme zelené orchidey. Modrá predstavuje slobodu, pokoj 

a vzájomné harmonické spolužitie. Je to farba duše. Obľúbené v tejto farbe sú hortenzie, 

nezábudky, alebo kosatce. Fialová farba kvetov sa najviac spája s kráľovskou hodnosťou 

a znamená luxus a dôstojnosť. Fialové poznáme z radu levandule, hyacinty, orgován 

a orchidey.  

      Vedeli ste, že farba kvetov má toľko významov? Sortiment  je v súčasnosti naozaj 

pestrý, a každý človek si príde na svoje. No zlé jazyky hovoria: „ Človek, ktorý nemá rád 

kvety, nemá rád ani ľudí... No možno je to naozaj pravda, posúďte sami! 

 

 

Denis Wimmer, 12 rokov 

ZŠ Tbiliská 4, VI.A 

Vyučujúca: Mgr. Alžbeta Vörösová 

Téma: Čaro kvetov 

 

32



 

 „Tatínek“ Tomáš Garrigue Masaryk 

 

Dnes je veľmi ľahké stať sa slávnym – časopisy, internet i televízia sú plné celebrít. Na 

skutočne veľkých ľudí si už málokto z nás spomenie. Zabudli sme na osobnosti, ktoré zmenili 

dejiny.  Ich  životy  zapadli  prachom.  Tento  rok  oslavujeme  sto  rokov  od  založenia  1. 

Československej republiky a T. G. Masaryk nebol len jej prvým prezidentom, no patrí aj medzi 

jej zakladateľov. Poznáte ho? 

Ani ja som dlho nič netušila, kto to bol. Myslela som si, že to bol taký bežný politik, 

akých je aj dnes hŕba – hladný po sláve a peniazoch. Nudný starý pánko, ktorý hľadí na mňa 

zo  starých  čierno‐bielych  fotografií.    Našťastie mám  strýka,  ktorý mi  požičal  staručkú,  ale 

nádhernú knihu s fotkami T. G. Masaryka a pozrela  som si  aj  zopár videí,  kde  je  so  svojou 

rodinou na Slovensku – v zámku Topoľčianky. To mi priblížilo jeho osobnosť. Stal sa mi blízky. 

Páči sa mi, že mal rád hudbu ako ja. Miloval folklór – rád spieval a aj si rád zatancoval. 

Vzdelanie, knihy a čítanie považoval za veľmi dôležité. Sníval o tom, že aj chudobní ľudia budú 

môcť študovať. Sám pochádzal z veľmi chudobnej rodiny a len vďaka podpore iných mohol 

rozvíjať svoj talent. Možno práve preto vedel spolucítiť s biednymi, aj keď bol prezidentom. 

Hovoril, že slušný človek vždy rád pomáha.  

Miloval kone – jazdil na nich vždy, keď mohol. Obyvatelia Topoľčianok si ho pamätali 

ako muža na koni, ktorý sa vždy zastavil pri pracujúcich na poli a pre každého mal milé slovo. 

Veľmi  nerád  nosil  obleky  a kravaty,  skoro  stále  chodil  v jazdeckých  nohaviciach,  čižmách 

a kabáte, ktorý mal zapnutý až ku krku. Vážil si veci – svoje oblečenie, hoc bolo zodraté, stále 

nosil a nechcel vyhodiť. Diery si dal zašiť či zaplátať. Páčila sa mu jednoduchosť.  

Veľmi sa mi páči, že miloval svoju rodinu a vždy mal okolo seba deti. Na jednom ich 

rodinnom filmovom zábere je ako staručký deduško so svojimi vnúčatami v parku pri zámku 

v Topoľčiankach – jaší sa s deťmi, hojdá ich, vyhadzuje do vzduchu, teší sa s nimi z ich objavov 

a číta im. Dokonca sa nebojí, že sa zašpiní – ľahne si na zem, aby im pomohol nájsť stratenú 

hračku, ktorá padla do nejakého kanála v parku. Pustil si k sebe deti. Mal ich rád a ony jeho 

tiež.  Netváril  sa  zachmúrene  a dôležito.  Nesprával  sa  povýšenecky  len  preto,  že  bol 

prezidentom – správal sa, ako by bol jeden z nás.  

A hoci  mal  veľký  vplyv,  bol  skromný  a zachoval  si  pokoru.  Nechcel  na  seba 

upozorňovať, jeho cieľom nebolo urobiť dobrý dojem na iných – chcel zostať pravdivý a verný 

tomu,  v čo  veril.  Nehľadal  slávu  za  cenu  klamstva  a  podrazov.  Keď  niečo  považoval  za 

spravodlivé,  nebál  za  to  bojovať,  hoci  mu  to  prinieslo  aj  nepriateľov.  Necúval  pred 

problémami, neušiel preč. Mnohí sa naňho potom pozerali cez prsty, lebo sa im nepáčila jeho 

zásadovosť  a dobročinnosť.  Hľadal  pravdu  a dobro.  Nebál  sa  postaviť  sa  na  stranu 

nespravodlivo obvineného Žida, keď v krajine vládla protižidovská nálada a Žid, chudobný ako 

kostolná myš,  sa  stal  ľahkým  terčom  žandárov.  Ubehlo  veľa  rokov,  kým  sa  ukázalo,  že  sa 
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naozaj zastal nevinného človeka. Dovtedy musel čeliť výsmechu a nepekným útokom. Aj táto 

jeho odvaha sa mi veľmi páči. Láska k vlastnému národu ho nehnala nenávidieť iné národy. 

Bol dobrým politikom, ktorí nám dnes chýbajú. Zastával sa biednych a vedel sa k nim 

znížiť. Bol ľudský a dobrosrdečný. Snažil sa urobiť všetko, čo bolo v jeho moci pre dobro ľudí. 

Páči sa mi, že žil ako kresťan – jeho zbožnosť sprevádzali skutky lásky a pokora. Ľudia ho volali 

„dobráčisko“, to asi najlepšie vystihuje jeho povahu. 

Vedeli ste, že T. G. Masaryk mal rád Slovensko? Často tu trávil leto alebo jeseň, keď už 

bol prezidentom 1. ČSR. No on podporoval Slovákov aj dávno pred vznikom republiky. Mal 

veľký  vplyv  na  Milana  Rastislava  Štefánika  –  povzbudzoval  ho,  aby  bol  politicky  aktívny 

a duchovne pozdvihol svoj národ. Po vypuknutí prvej svetovej vojny bojoval za pokoj vo svete 

a tiež  za  vytvorenie  spoločného  štátu  Čechov  a Slovákov.  To  sa mu  aj  podarilo.  Stál  aj  pri 

obnovení  činnosti Matice  slovenskej,  ktorú  štedro  finančne podporoval.  Po  dlhých  rokoch 

útlaku  v Rakúsko‐Uhorsku  sa  na  Slovensku  mohlo  hovoriť  po  slovensky,  vznikali  tu  školy, 

univerzita, divadlá a vydávali sa knihy. Nebol to úspech? Prekvapilo ma, že T. G. Masaryk rád 

čítal slovenské knihy. 

Nezaslúži  si,  aby  sme  naňho  zabudli.  Veď  mu  vďačíme  za  vznik  Československej 

republiky a mali by sme si z neho brať príklad – premáhať svoju lenivosť, zodpovedne si plniť 

svoje povinnosti, byť čestní a zastávať sa slabších. T. G. Masaryk sa mi podobá na strom, ktorý 

má pevný a zdravý kmeň, na ktorom raz vykvitne množstvo drobulinkých kvietočkov, ktoré sa 

v pravý čas premenia na chutné plody – užitočné pre druhých. 

Mnohé významné osobnosti sveta o ňom pochvalne hovorili pre jeho múdry úsudok, 

nezlomný  charakter,  veselého  ducha  a nefaľšovanú  ľudskosť.  Ľudia  v ňom  videli  nádej. 

A takých politikov potrebujeme aj dnes. 

 

Sarah Pundir, 10 rokov, trieda: 4.A 

škola: SŠ de La Salle,  

učiteľka: Mgr. E. Baračková,  

téma: Slovensko a storočnica republiky 
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Storočnica republiky 
 

Slovensko.  Tá  krajina naša.  Tá malebná krajina  s Dunajom a Tatrami.  Tam,  kde Slovania už 

odpradávna viedli tvrdé boje s Turkami, to vlasť naša. 

A veruže viedli, no nikdy sa nevzdali, i keď padli, znova silu, odvahu našli, aby bránili vlasť svoju, 

rodný svoj kraj. A veru, v tých časoch, to Slovák – to statočný muž, veru. Veď naši predkovia 

boli vždy rozvážni a dokázali si zachovať chladnú hlavu. Napokon, keby neboli, boli by sme už 

dávno  Turci.  Nebyť  Bernoláka  a Štúra,  tak Maďari.  A tak  sa  pre  našich  predkov,  Slovanov, 

skončila asi jedna z najhorších etáp vzniku nášho národa. 

A potom prišli  ďalšie.  Ale  Slováci  vydržali.  Statočne.  A  aj  vďaka  im  tu  dnes môžeme  sláviť 

storočnicu republiky. Slovenskej republiky. 

Od jej vzniku až po dnes, o sto rokov neskôr, sa udialo množstvo vecí. Zlých aj dobrých. Neraz 

sme  ako  národ  boli  vystavovaní  posmeškom  zo  strany  druhých.  Ale  Slovákov  len  tak 

nezastrašia mravné reči susedov, oni silný to národ!  

Aj v čase, kedy Československo vznikalo, aj vtedy sa do nás neraz pustil nejeden Čech. 

Nežil som v tej dobe, ale múdre knihy hovoria, že tak sa veci diali. Slovensko bol vždy ten národ, 

ktorý musel trpieť, trpieť a čakať. A na čo? Na lepšie časy. A prišli. Nanešťastie nie veľmi na 

dlho, lebo ešte sme ani nedooslavovali to prvé, už druhé sa pýtalo na pľac. Ale ako sa hovorí, 

trpezlivosť  ruže prináša. A  tak  sme  sa dočkali. Nová  republika, nový  život? Možno na prvý 

pohľad, ale na druhý už nie. Po smiechu býva plač a inak to nebolo ani s naším národom. Opäť 

sme raz ťahali za kratší koniec. Prečo? Dobrá otázka, ťažká odpoveď. Hlavne pre mňa. Nie som 

analytik  ani  historik,  ale  ako  som  už  spomínal,  knihy  sú  ako  stroj,  ktorý  vás  prevedie  do 

minulosti. A keď sme už otvorili otázku, patrilo by sa na ňu odpovedať. Ak vezmeme do úvahy 

to, že Slováci boli v porovnaní k ich susedom dosť malý národ, pochopíme, že nikto by v tom 

čase nechcel byť v  ich koži. Teda byť utláčaný posmeškami a prevahou. Ako vieme, boli  tu 

pokusy o pomaďarčovanie Slovákov. Ale nie! Vďaka našim národným hrdinom (Bernolák, Štúr, 

Štefánik) sme všetko prežili. Štefánik, to bol pán politik. Ktovie, ako by vyzerala krajina za jeho 

vlády. Avšak pád  jeho  lietadla  Slovensku nedal možnosť  to  vedieť. Dnes  vieme,  že  sa nám 

týmto incidentom zavreli dvere na trónoch strednej Európy. 

A tak ku koncu by som rád zhodnotil niekoľko faktov ohľadom republiky. Prvým prezidentom 

samostatnej SR bol Michal Kováč, potom ich bolo ešte niekoľko, zlých aj dobrých. Slovensko je 

samostatný demokratický štát. Ale? 

Utláčanie pokračuje. Už nie zo strany iných národov, ale od vlastných, politikov, vlády. Aj nad 

tým  sa  zamýšľam  pri  storočnici  republiky.  Áno,  veľa  vecí  sa  zmenilo  k  lepšiemu, môžeme 

cestovať a už nemusíme stáť v obchodoch na banány a mandarínky, ako mi rozprávali rodičia. 
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To už dávno nie. Máme dostatok, ba oveľa viac. Ale? Chýbajú nám dobré medziľudské vzťahy, 

spontánne úsmevy a priateľstvá. 

 

meno, priezvisko: Christopher Mário Schwab 

vek: 14 

trieda: Tercia 

škola: Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava 

meno učiteľa: Mgr. Klaudia Veselá 

téma: Slovensko a storočnica republiky 
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SLOVENSKO A STOROČNICA REPUBLIKY 

 
 
Jedného  dňa  na  Zúbkovej  ulici  v Bratislave  sa  z jedného  domu  ozvalo:  „Anka,  skúsme 
cestovať tými hodinami, o ktorých sa píše v tom dedkovom denníku, ktorý sme našli včera na 
povale.“ 
„Jasné Kláry, poďme to hneď povedať mame!“ zakričala natešene Anka. 
„Ale kam pôjdeme?“ spýtala sa Klárka. 
„Vieš, že teraz preberáme v škole storočnicu Slovenska, tak sa poďme pozrieť, ako to bolo na 
počiatku.“ Navrhla Anka po ceste, ako bežali za mamou. 
„To je super nápad!“ vyhŕkla nadšene Klárka. 
Keď našli maminu v kuchyni, hneď sa jej spýtali, či môžu ísť. 
Tá  im  to dovolila pod podmienkou,  že  jej urobia  fotografie  z každej  ich  výpravy,  kde budú 
a musia si obliecť, čo sa vtedy nosilo a zobrať si dosť jedla. 
Hneď sa vrhli k počítaču, aby si objednali oblečenie, ale na ich sklamanie potrebné veci mali 
prísť až v pondelok, takže o šesť dní. 
Kým dievčatá čakali na oblečenie, aspoň našli hodiny, ktoré boli na konci pivnice a oprášili 
ich. Boli to krásne veľké hodiny. 
Keď  prišli  objednané  veci,  rozhodli  sa,  že  začnú  na  úplnom  začiatku  Československa,  teda 
v roku 1918. Zobrali si potrebné veci a skočili do hodín. 
Objavili sa na neznámom námestí, kde boli  trhy. Veľa  ľudí okolo nich rozprávalo slovensky, 
česky,  maďarsky  i nemecky.  Akurát  išiel  okolo  prvý  prezident  Československej  republiky 
T.G.Masaryk. Boli prekvapené, že ho vidia a predstavte si, išiel rovno k nim. Povedal im: „Ak 
uhádnete  hádanku,  ktorú  vám  dám,  tak  si  môžete  pozrieť  Bratislavský  hrad  z vnútra.“ 
Hádanku  sestry  uhádli,  lebo    ju  poznali  už  zo  školy.  Bratislavský  hrad  sa  celkom  podobal 
tomu, ktorý je teraz, len v súčasnosti je krajšie namaľovaný. Po prehliadke sa poprechádzali 
po meste a urobili fotografie. Potom išli do roku 1919, lebo  boli zvedavé ako vyzerala prvá 
Univerzita J.A. Komenského v Bratislave. Bola to veľká budova. Páčila sa im a odfotili si ju aj 
pre mamu. 
Odrazu sa Anka spýtala: „Kam teraz pôjdeme?“ 
„Skúsme  ísť  do  roku  1930.  To  je  ešte  pred  druhou  svetovou  vojnou.  Možno  aj  uvidíme 
Štefana Baniča,“ povedala rýchlo Klárka. 
„To je super nápad!“ potešila sa Anka.  
 A už išli. „Kde sme?“ spýtala sa Anka. 
Boli na krásnej  ulici, kde stálo veľa ľudí pozerajúcich sa hore. 
Tak sa aj Klárka s Ankou pozreli hore a uvideli, že nad nimi letia padáky. Vedeli, že to nie sú 
prvé padáky, ale boli to stále tie isté vynálezy, ktoré   vymyslel pán Banič. Rýchlo ich odfotili 
mame. 
Keď sa poprechádzali a našli aj kúsok krásneho lesa, spomenuli si, že práve prebiehajú zimné 
olympijské  hry.  Aj  Slovensko  malo  svojho  olympijského  víťaza,  a preto  sa  rozhodli,  že  sa 
pôjdu pozrieť na Ondreja Nepelu – olympijského víťaza z roku 1972 v Sappore. 
Akoby  zázrakom už boli  na  štadióne a sedeli  v druhej  rade. Keď Ondrej Nepela  vystúpil  na 
ľad, krásne ho videli a mohli ho odfotiť mame. Jeho vystúpenie bolo krásnym zážitkom. Ruky 
ich od tlieskania až štípali.  
Po  výstupe  všetkých  krasokorčuliarov,  sa  vybrali  na  trhy.  Ďalším  zázrakom  bolo,  že  mali 
peniaze, a tak si kúpili dva čaje a pre mamu kúpili varešku a bylinky.  
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Ešte  sa  chvíľu  poprechádzali  po  meste.  Rozhodli  sa  premiestniť  do  obdobia  02.03.1978. 
Vtedy vyletel do vesmíru prvý československý kozmonaut  Vladimír Remek.  
„Áno, to bude super!!“ zvýskla Anka.  A hneď aj išli.  
„Vau, veď odlieta. POZERAJ!!!!“ vykríkla Anka. 
„Hneď to odfotím mame,“ povedala Klárka.  
 „Vau, to je najlepší zážitok, aký som kedy zažila,“ povedala Anka. 
„Áno, to je,“ potvrdila Klárka. 
„Už je tá raketa dosť vysoko. Poďme sa ešte poprechádzať po meste, sú tu celkom zaujímavé 
domy,“ navrhla Anka. 
 
„Vieš,  čo  Anka.  Neboli  sme  a pozrieť  v  čase  druhej  svetovej  vojny,  kedy  chvíľu  existoval 
Slovenský štát. Bola to však zlá doba, vojny sa mi vôbec nepáčia. Ale počula som, že niekedy 
sa dajú  robiť  veľké  zmeny aj bez vojny. Poďme sa pozrieť do  roku 1989,  vtedy bola nežná 
revolúcia,“ navrhla Klárka, keď dopila svoj čaj. 
„Áno, to bude skvelý nápad !“povedala Anka. 
A  už  zase  cestovali  časom.  Keď  došli  do  dňa  17.11.1989,  bol  všade  samý  hluk,  krik 
a štrngotanie kľúčov. 
„Vraj bojujú za demokraciu,“ povedala Klárka. 
„Bojujú? Veď tu nikto nemá zbrane. Toto ma veľmi nebaví, bojím sa, poďme inam.“ povedala  
po chvíli Anka. 
A hneď aj  išli  do  roku 1993, bolo  to  len na  skok. Bol  to  rok  vzniku  samostatnej  Slovenskej 
republiky.  
„Poďme  sa  pozrieť  na  mamu  do  domu  babky  a dedka.  Aha,  tam  je!  Pozrieme  sa  len  cez 
okno,“ navrhla Anka. A už nakúkali.  Ich mama bola krásne dievčatko. „Odfoťme ju!“ skríkla 
Klárka.  
„Jasné, určite bude rada,“ dodala Anka s foťákom v ruke. 
Keď ju odfotili, povedali si, že sa pôjdu  pohrať na ihrisko, ale potom si dajú zmrzlinu, keďže 
bolo  leto.  Na  ihrisku  sa  hrali  naháňačku  s dievčatami,  ktoré  tam  boli.  Potom  si  kúpili  dve 
jahodové zmrzliny a popri  lízaní zmrzliny si pozreli mesto. Po prechádzke si povedali  , že už 
pôjdu  domov.  Bolo  už  21:00,  takže  sa  osprchovali,  umyli  si  zuby  a išli  spať.  Ráno  všetko 
povedali mame a ukázali  jej fotky. „Slovensko je také krásne. Je to najkrajšia zem na svete, 
lebo  je  to  naša  rodná  zem,“  vyhlásili  obe  dievčatá  a cestovné  hodiny  deda  na  nejaký  čas 
odložili.    
 
 
 

 
 
 
Meno žiaka:   Natália Marta Kajabová, 10 rokov,  5. C 

Škola:    ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava 

Učiteľka:  Mgr.  Andrea Kostková 

Téma:    Slovensko a storočnica republiky 
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Milan Rastislav Štefánik – osobnosť roku 1918 

 

Slovenská republika – naša vlasť vznikla v roku 1918 . Jednou z osobností, ktoré sa 

pričinili o jej vznik bol aj Milan Rastislav Štefánik. 

Milan Rastislav Štefánik sa narodil v roku 1883. Neskôr sa stal vedcom, politikom, 

astronómom a generálom Francúzskej armády. 

4. mája v roku 1919, sa Štefánik po šiestich rokoch vracal do svojej vlasti. Keď už malo 

lietadlo, ktorým sa viezol ‐ Caproni 450 pristáť, náhle sa zrútilo na zem. Všetci členovia 

posádky, Štefánik aj traja taliansky letci, boli na mieste mŕtvi. 

V nedeľu, keď sa mal Štefánik vrátiť do svojej vlasti, prebiehala slávnosť sadenia „Lipy 

slobody“. Mal to byť radostný deň, ktorý sa však náhle zmenil na deň  plný smútku. Posledná 

rozlúčka sa konala 10. mája a začínala sa v posádkovej nemocnici v Bratislave. 

Dnes je Štefánik pochovaný vo veľkolepej mohyle na mieste, ktoré v mladosti rád 

navštevoval a odkiaľ sa rád pozeral na hviezdy. Mohylu na Bradle navrhol významný 

slovenský architekt Dušan Samo Jurkovič. Táto monumentálna stavba nám má pripomínať, 

aký bol Štefánik pre našu vlasť dôležitý človek. 

 

 

Matej Varga, 12 rokov 

6. A,  ZŠ Tbiliská 

p. učiteľka Mgr. Alžbeta Vöröšová 

téma: Slovensko a storočnica republiky 
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Lana Sofia Znášiková, 8 rokov, 2.A, Škola Pre Mimoriadne Nadané Deti, Teplická 7, 
Bratislava, triedna učiteľka Mgr. Dagmar Hrnčířová, dhrncirova@spmndag.sk, voľná téma.  

Február 2018 

Príbeh o tom, ako sa električke splnil sen.  

Bol August 1895 a na korze pod 
Michalskou bránou v meste Prešporok 
stál hlúčik veselých Prešporákov. 
Netrpezlivo diskutovali o veľkej 
udalosti, na ktorú čakalo mesto už 
veľmi dlho.  

V depe o pár ulíc ďalej totiž stála 
novučičká žltá električka. Viete, ako 
vyzerala? Po stranách mala purpurové 
pruhy a vpredu zlatý erb mesta. 
Netrpezlivo čakala, kedy už bude môcť vyraziť do ulíc.  

Na ulici zatiaľ čakali nedočkaví ľudia  a zvedaví novinári s fotoaparátmi v rukách. Medzi nimi 
stálo aj malé pehavé dievčatko v staroružových šatách so zlatým medailónom na krku 
a zvedavo čakalo, čo sa bude diať.   

A vtedy sa to stalo!  V Prešporku sa prvý raz ozvalo zvonenie električkových zvoncov. Keď 
slečna električka vyšla z depa, cítila sa ako kráľovná. Ľudia na ňu nadšene mávali a hudobníci 
vyhrávali slávnostné pesničky. Povoziť sa mohol naozaj každý, veď cestovný lístok stál len 
niekoľko grajciarov. A tak električka s radosťou odviezla nezbedných chlapcov s trakmi, 
dievčatá v kvietkovaných sukniach, dámy v klobúkoch a elegantných pánov s cylindrom.  

Električka premávala po meste každý deň od rána až do večera. Niekedy po zotmení sa 
trošku aj bála, hlavne keď do nej nastúpili chuligáni, ktorí ju ničili, fajčili v nej, boli hluční 
a neposlušní. Takýchto cestujúcich električka vôbec nemala rada. Najradšej mala rodiny s 
deťmi, ktorým pre radosť zvonila svojim veselým zvončekom.  

Deň išiel za dňom, roky  pomaly ubiehali a z električky sa stala stará dáma. Trochu škrípala, 
vŕzgala a hrdzavela, ale stále hrdo jazdila po meste. Mesto sa menilo a rástlo. Ulice boli 
hlučné, autá trúbili, električky vyzváňali a ľudia sa stále niekam ponáhľali.  Po meste sa 
premávali aj iné, oveľa modernejšie električky, ktoré boli navyše veľmi drzé, hlučné 
a plechové.  

Naša stará električka síce tým novým trošku aj závidela, ale stále zostávala sama sebou, 
hrdou starou dámou. Jazdila však čoraz menej a menej, až nakoniec prestala jazdiť úplne. 
Zaparkovaná v starom depe tichučko oddychovala prikrytá pod veľkou bielou plachtou.  

Predstavte si, že sa raz pred Vianocami stalo niečo nečakané! Plechové dvere odrazu 
zavŕzgali a do depa prišli údržbári, ktorí začali električku čistiť, lakovať a olejovať. Nakoniec ju 
ozdobili svetielkami, cukríkmi a salónkami na farebných stužkách. Električka sa len čudovala 
a nevedela, čo sa to deje.  
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A viete, čo sa stalo? O pár dní neskôr, keď už bolo všetko pripravené a všade sa ozývali 
vianočné koledy, z neba pomaly padali snehové vločky, pani električka opäť vyrazila do ulíc. 
Tieto už neboli prešporské, ale bratislavské.  Stala sa z nej čarovná vianočná električka. Jeden 
chlapec ju dokonca nazval Električka Vianočníčka. Ľudia jej tlieskali, mávali a tešili sa z nej 
ako za starých čias. Električka bola šťastná, že sa opäť mohla cítiť ako kráľovná. 

Keď prišla na Americké námestie, nastúpila do nej mamička s kučeravým dievčatkom so 
zlatým medailónikom, ktorý jej darovala jej prastará mama. Vianočnou električkou sa 
odviezli  až do Slovenského Národného Divadla na vianočné baletné predstavenie Luskáčik. 
A ja viem, že sa tento príbeh naozaj stal, lebo to dievčatko z električky som bola ja, Lanka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje: www.imhd.sk 
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O tej najlepšej triede 

  Som v jednej úžasnej triede, kde žije sila priateľstva. Veľa detí z našej triedy sa pozná 

už od škôlky. Mali sme to šťastie, že nás dali všetkých spolu do jednej triedy. Milujem túto 

triedu, lebo všetci držíme za jedného a jeden za všetkých. Napríklad, keď niekto dostane zlú 

známku, tak bojujeme za to, nech si ju opraví. Keď niekto niečo napríklad vyhrá, celá trieda 

sa veľmi  tešíme za každý  jeho úspech. Keď  je niekto  smutný,  všetci mu zdvihneme náladu 

vtipmi a smiechom. No proste fantastická trieda. Nemyslíte ? 

  Máme aj úžasnú pani učiteľku. Máme ju od tretej triedy. Prvé dva roky sme mali pani 

učiteľku, ktorú sme mali všetci veľmi radi. Keď sme sa dozvedeli, že nás už učiť nebude, boli 

sme  veľmi  sklamaní.  Celé  prázdniny  sme  rozmýšľali.  Aká  bude  nová  pani  učiteľka?  Bude 

dobrá?  Bude  zlá?  Bude  milá?  Ako  bude  vyzerať?  Ale  nakoniec  máme  tú  najlepšiu  pani 

učiteľku na svete  !!!!!! Naša pani učiteľka nie  je  len veľmi pekná, a dobrá, ale vymýšľa pre 

nás zaujímavé hry, aby nás čo najlepšie naučila nové veci.   

  Naša trieda to nie sme len my a naša pani učiteľka, ale to je aj naša pekná trieda. Je 

prepojená s knižnicou, takže si môžeme ísť hocikedy čítať. Takú triedu v škole nemá nikto! 

 Máme to šťastie, že s radosťou chodíme každý deň do školy a že sme dobrý kolektív. 

Máme to  šťastie,  že máme zlatú pani učiteľku, ktorá má s nami veľa  trpezlivosti. Máme to 

šťastie, že chodíme do našej Základnej školy na Tbiliskej 4 v Bratislave.   

 

 

 

 

Kristína Ella Straková, 8.r., 3.C.,  

ZŠ Tbiliská 4,  

triedna učiteľka Mgr. Romana Bajtošová,  

téma: Voľná téma 
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KTO SOM? 

 

Volám sa Daška. Mám sedem rokov a chodím do 2. B.  

Som  celkom  vysoká,  mám  hnedé  oči  a hnedé  vlasy,  ktoré  nosím  rada  vo  vysokom  cope. 

V triede cez vyučovanie sa snažím, ale doma patrím asi medzi neporiadnikov. Veľmi rada čítam 

knihy a keď mi mama dovolí, tak si zahrám aj hry na počítači. Veľmi mi chutia špagety, pizza 

a fazuľová polievka. Keď budem veľká, chcem byť maliarkou alebo potápačkou. 

Teraz mám veľmi rada čítanie. Mám rada vtipné knihy, ako napríklad Grázlik Gabo. Vždy, keď 

čítam nejakú hrubú knihu, tak sa do toho tak ponorím a potom už len čítam, čítam, čítam. Keď 

čítam, tak si to predstavím ako film, kde nikto nerozpráva. Mojou ďalšou obľúbenou činnosťou 

je potápanie. Mám rada aj plávanie, ale potápanie  je určite  lepšie. Radšej  sa ponáram bez 

šnorchla, pretože keď ho mám, tak sa bojím, že sa mi do neho naberie voda. Samozrejme sa 

ponáram s potápačskými okuliarmi a plutvami. 

Keďže chcem byť aj maliarkou, mám rada kreslenie. Kreslím ľudí, zvieratá, pokémonov. Preto 

mám rada výtvarnú výchovu. Robíme tam zaujímavé veci, Keď mi niečo napadne na kreslenie, 

tak zoberiem farbičky a švác‐švác a mám umelecké dielo. 

Možno keď budem veľká, budem mať aj výstavu. 

 

Daša Dagmar Dokhshukaev, 2. B, 7 rokov 

ŠpMNDaG, Teplická 7, 831 02 BA 

Uč.: R. Šajbenová 

Téma: Voľná téma 
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Lyžovačka 
 

Bolo  týždeň  pred  jarnými  prázdninami  a rodičia  mne  a môjmu  bratovi  Maxovi 

oznámili,  že na prázdniny pôjdeme na  lyžovačku.  Ja  a môj brat Maxo,  sme neboli  nadšený 

týmto nápadom, ale bolo rozhodnuté. Naši rodičia mali plán, o ktorom nám nič nepovedali 

a dnes  viem,  že  dobre  urobili.  Chceli  nás  naučiť  lyžovať,  no  kto  sa  chce  niečo  učiť  keď  sú 

prázdniny?  

       Príchod na chatu bol ako vždy, zamrznutá, zasnežená chata, takže celý deň sme všetci 

pracovali.  Otec  rúbal  drevo  do  piecky,  ja  a Maxo  sme  pomáhali  odhŕňať  sneh  a maminka 

varila v kuchyni, aby pomocníci mali čo jesť. Všetko sme to zvládli,  v chate už bolo zakúrené 

a teplúčko, večera bola výborná a s Maxom sme šli spať skôr ako keď chodíme do školy, tak 

sme boli unavení. Na druhý deň ráno nám rodičia povedali: „ Ide sa na kopec“, pozreli sme 

na seba s Maxom a hneď sme vedeli,  že  je po zábave. Po dvoch hodinách  lyžovania našich 

rodičov, ktorí perfektne lyžujú, sa nám lyžovanie asi aj zapáčilo. Tak sme skončili v požičovni 

lyží. Maminka si zobrala pod palec mňa a tatino zobral Maxíka. Bol to krásny deň, smiali sme 

sa  ,  fotili,  popritom  sa  učili  pomaličky  lyžovať.  Nakoniec  sme  odchádzali  zo  svahu  medzi 

poslednými.  Nikdy  by  som  si  nemyslela,  že  lyžovanie môže  byť  také  pekné.  Večer  sme  sa 

nevedeli dočkaťďalšieho rána. Ráno sme už mi s Maxom súrili rodičov na kopec. Bol to ďalší 

krásny deň, plný zážitkov. Posledný deň prázdnin bol svah zatvorený. Boli tam preteky. Tak 

sme sa s Maxom tešili na posledný deň lyžovačky. Mama už pomaličky balila veci do auta, ale 

stále  sme  ju  otravovali,  že  chceme  ísť  ešte  aspoň  raz  lyžovať.  Rodičia  mali  pre  náš 

prekvapenie, povedali nám, že to celé bol plán a o pretekoch  vedeli, preto nás zapísali v deň 

kedy sme prišli. To nemohli vedieť, že už budeme lyžovať, ale predsa vedeli. Takže s Maxom 

sme zobrali lyže, dostali štartovnéčíslo a boli sme zrazu lyžiari na pretekoch. Stala sa úžasná 

vec: „ Vyhrala som“! vo svojej skupine a Maxo skončil tretí.  

            Toto  boli  najkrajšie  prázdniny,  doteraz máme  s Maxom  v izbičke  diplomy  a medaile 

s pretekov. Máme úžasných rodičov, celé to mali naplánované a perfektne nás trénovali. Už 

sme s Maxom lyžiari.  

 

 

Meno: Nikita Anna Froncová, 9 rokov 

Meno učiteľa: PaedDr. Eva Baračková 

Téma: voľná 

Škola : Spojená škola de La Salle 
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Maximilian Vojtech, (9 rokov), IV. A, ZŠ Tbiliská 4, Bratislava  
 

ROZKVITNUTÁ TAJNIČKA 
ZO SLOV RAČIANSKEHO NÁREČIA 

 
Rača je krásna časť Bratislavy, ktorá je jedinečná nielen svojou okolitou prírodou, ale aj svojím 

nevšedným nárečím. Keďže sme si na vlastivede spomínali nárečia a mali sme vyhľadať zopár 

slov v račianskom nárečí, dostala sa mi do rúk zaujímavá knižka s názvom Krátky slovník 

nárečia slovenského račianskeho z roku 1997, ktorú napísal Štefan Balák. Zo slovníka som do 

tajničky povyberal slová, ktoré označujú viaceré rastliny, ktoré kvitnú, teda okrem kvetov sú 

tam aj názvy stromov či zeleniny. V tajničke sú aj slová, ktoré s kvetmi súvisia.  

 

 1  I     

2          I 

 3    U      

4    É    

 5    A 

 6    Á  

7   I    

8  U        

 9     Ó    

 10      O 

 11    U   

 12  U    

 13       A 

 14        Í  A    

 15  A       

16      A 

17   E        

 18  I      

 19   E    

20     

 21    E    
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Ako sa nasledujúce slová povedia v račianskom náreči?  
1 – ríbezľa 
2 – hrušky  
3 – čučoriedky  
4 – sedmokráska  
5 – sorta hrozna  
6 – jesienka  
7 – slivka  
8 – tymián 
9 – jablká  
10 – jablko  
11 – fialka  
12 – baza čierna  
13 – bahniatka  
14 – hlávkový šalát 
15 – jahodové sadenice 
16 – nevädza  
17 – šupy z hrozna  
18 – sorta hrušiek  
19 – veniec  
20 – orgován  
21 – čerešňa  
 

Podarilo sa vám rozluštiť tajničku? Ktoré slová vám vyšli vo farebných okienkach? 

 

 

Ak ste niektoré zo slov nevedeli, poslúži vám ako pomôcka zoznam slov, ktoré ste mali použiť 

v tajničke.   

charva; cisárki; citrónky; čaba; čičurátka; fiauka; gbez; handroví sauat; hulár; iskérka; 

jabuko; kočátka; kudrkaut; nahál; ribízl; slifka; strešňa; treštoriny; vajnorki; vjenec; 

zadrhlački. 
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Ak ste tajničku vyriešili takto, tak ste boli úspešní. Blahoželám! 

 

 1 R I B Í Z L 

2 Z A D R H L A Č K I 

 3 Č I Č U R Á T K A 

4 I S K É R K A 

 5 Č A B A 

 6 N A H Á L 

7 S L I F K A 

8 K U D R K R A U T 

 9 C I T R Ó N K Y 

 10 J A B U K O 

 11 F I A U K A 

 12 H U L Á R 

 13 K O Č Á T K A 

 14 H A N D R O V Í S A U Á T 

 15 V A J N O R K I 

16 C H A R V A 

17 T R E Š T O R I N Y 

 18 C I S Á R K I 

 19 V J E N E C 

20 G B E Z 

 21 S T R E Š Ň A 
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Martin Uhrín, ročník príma, vek 12, Gymnázium Hubeného 23, Mgr. Lucia Brezovská, 

Téma: voľná 

Vojna a mier 

 

Je  rok  2158  a všade  zúri  vojna.  Nie  hocijaká  vojna,  ale  vesmírna  vojna.  Na  svete 

zostalo málo nezničených miest. Jedným z nich je aj San Francisco. V ňom býva dvanásťročný 

Josh a toto je jeho príbeh. 

   Niekto zaklopal Joshovi na dvere, veľmi sa zľakol. Joshova izba bola skromná, mal iba 

starú  hnedú  skriňu,  stôl  a posteľ.  Vo  dverách  stála mama.  „Vonku  ťa  čaká Will“  povedala. 

Josh  sa  rýchlo  obliekol  a bežal  von.  „Čau  Josh  zahráme  si  futbal?“  opýtal  sa Will. Will mal 

blond vlasy a modré oči. Bol  to  Joshov sused a zároveň aj najlepší kamarát.  „Nechce sa mi 

hrať futbal.“ „Máš pravdu futbal hráme vždy. A čo chceš robiť?“ „Mohli by sme ísť sledovať 

vojakov“  odpovedal  Josh.  Vojaci  mali  základňu  na  neďalekom  poli.  Bol  to  zhluk  hnedo‐

zelených  stanov a veľkých kontajnerov,  ktoré  chlapci  radi  skúmali. Neraz  tam našli náboje. 

Teraz sa rozhodli pozorovať vojakov z ďalej postaveného modrého kontajnera ktorý tam už 

stojí  zhruba  rok.  Tesne  za  kontajnerom  bol  žltý  žeriav,  ale  chlapci  si  ho  nevšímali.  Asi  po 

polhodine  za nimi niečo zaškrípalo. Kontajner sa zdvihol a chlapci mali čo robiť aby nespadli. 

„Čo sa to do čerta deje?!“ skríkol Will. Kontajner tvrdo dopadol a obaja chlapci si silno udreli 

hlavu a upadli do bezvedomia.  

Keď  sa  Josh  prebudil,  strašne  ho  bolela  hlava.  Vykukol  cez  ešte  stále  otvorený 

kontajner  a uvidel  starú  cestu  s výmoľmi.  Zakrútila  sa mu  hlava  a keď  sa  konečne  prebral 

z omámenia, pokúsil sa zobudiť Willa. Keď sa mu to podarilo ukázal mu  nový objav. „ Kam 

nás to do čerta berú?“ panikáril Will. „Asi do Centrály, ale nechápem ako je možné, že si nás 

nevšimli.“ „A čo je to tá Centrála?“ pýtal ďalej Will. „To je miesto odkiaľ sa odpaľujú rakety 

do vesmíru.“ vysvetľoval mu Josh ako malému dieťaťu.  

Keď  auto  konečne  po  niekoľkých  hodinách  cesty  zastalo,  prišiel  k ich  kontajneru 

vojak.  „Poďte  von“  povedal  prísnym  hlasom  .  Chlapci  okamžite  poslúchli.  „  To  je  super“ 

povedali naraz. Boli vo veľkej garáži, parkovali tam rôzne nákladiaky a na jednom z nich boli 

kusy mimozemskej  lode.  „Ticho!“  skríkol  vojak.  Keď  konečne  zastali  pred dverami  s číslom 

258,  vojak  zaklopal  a  zvnútra  sa  ozvalo  tlmené  „Ďalej“.  Keď  vošli  dovnútra  zbadali 

priestrannú kanceláriu. Za stolom sedel starší pán vo vojenskej uniforme. „ Ako ste sa sem 

dostali?“ povedal prísnym hlasom. „Aj my vás radi spoznávame. Toto je Will a ja som Josh.“ 

Povedal  drzým  tónom  Josh.  „  Tak  dobre,  ja  som  kapitán  Black  a so  mnou  nebude  nikto 

hovoriť  takýmto  spôsobom.  Ste  v prísne  stráženej  oblasti  Centrály.   Domov môžete  chodiť 
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Martin Uhrín, ročník príma, vek 12, Gymnázium Hubeného 23, Mgr. Lucia Brezovská, 

Téma: voľná 

raz mesačne a volať len pod dozorom.“ „Vojak odveďte ich k izbám“ povedal prísne kapitán 

Black. „Áno pane! “V izbe bola poschodová posteľ a dva stoly s počítačmi. Keď dotelefonovali 

išli späť do izieb a okamžite zaspali.  

Josh  s Willom  sa  ráno  zobudili  na  zvuk  hlasného  budíka.  Bolo  5:30.  „Prečo  tak 

skoro?!“ sťažoval sa Josh. Ten istý vojak, ktorý ich sprevádzal včera ich odviedol do jedálne. 

Keď  sa  vrátili  späť,  na  stole mali  hromadu  papierov  a náčrtov.  Vojak  im  povedal,  že majú 

navrhovať  vojnové  lode,  pretože  deti  sú  kreatívnejšie.  Deň  čo  deň  sa  dozvedali  viac 

o mimozemšťanoch. Žiadali kapitána Blacka o povolenie opustiť základňu a absolvovať let do 

vesmíru.  

O pár rokov im to dovolil a po dlhých ťažkých tréningoch  odišli na vesmírnu základňu, 

ktorá mala tvar kocky. Po týždni na nich zaútočili mimozemšťania a uniesli niekoľkých členov 

posádky. Medzi nimi boli aj Will a Josh. Pri útoku sa Will veľmi vážne zranil. Mal strelnú ranu 

na nohe krvácal celou cestou na mimozemskú základňu. Tam mu na ranu nastriekali  liečivý 

sprej a jemu sa  za pár minút  rana uzdravila. Potom oboch  zavreli do  jednej  cely. Keďže  sa 

strašne nudili, vymýšľali mená mimozemšťanom. „ Mne sa páči meno Roxovia“ povedal Will. 

„Hmmm čo tak Xaroxovia.“ „To je super meno“ pochválil ho Will. O dva dni zistili niečo veľmi 

zaujímavé.  „Hej  Josh! Mám super  správu!“  „No  tak  to  som zvedavý“ povedal  Josh.  „ Viem 

ako  fungujú  ich  lode.  Majú  jeden  centrálny  zdroj,  a  keď  ho  zničíme,  ich  lode  prestanú 

fungovať.  Ale  viem  aj  to  prečo  na  nás  útočia.“  „Prečo?“  spýtal  sa  Josh.  „Pretože  na  ich 

planéte žije asi 12 miliárd Xaroxov a hľadajú novú obývateľnú planétu.“ povedal Will . Keď sa 

Josh  prebral  zo  šoku  povedal„  Prečo  im  nepomáhame?  Veď  aj  ľudia  budú  o pár  rokov 

potrebovať novú obývateľnú planétu .“ „Pridajme sa k nim a utečme“ navrhol Will. „Dobre“ 

súhlasil Josh.  

O tri  mesiace  utiekli  a dostali  sa  na  Zem.  Povedali  kapitánovi  Blackovi  čo  zažili. 

Kapitán im poslal mierovú zmluvu a Xaroxovia súhlasili. Will s Joshom sa mohli vrátiť domov, 

ale obaja sa radšej rozhodli viesť svoju skupinu hľadačov, teda bezpilotné, veľmi rýchle lode, 

ktoré hľadali nové planéty. 

 

Keď spoznáš nepriateľa natoľko, aby si ho mohol poraziť začneš ho milovať. 

(Enderova hra) 
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Cestovatelia v čase 
 

Za dedinou Veľká Gaťa uháňa po ceste vysoký chudý chlapec s ryšavou šticou na hlave. Volá sa 
Matej. Nemá rád riskantné veci, zato jeho kamoš Jakub riziko miluje. Vždy sa sťažuje, že bývajú    v 
tom najnudnejšom kúte Slovenska. Jakub je najsilnejší chalan z triedy, ale Matej naopak. Najradšej by 
sa fyzickým „aktivitám“ vyhol.  
,,Matej, počkaj ma!“ kričal za ním Jakub. ,,No tak, stoj už! Nato, že sa nerád hýbeš, ti ide bicyklovanie 
lepšie ako mne.“  
,,Hmm,“ nevníma ho Matej.  
,,Hej, počuješ ma?! Čo keby sme si išli k jazeru zaplávať?“ navrhol Jakub.  
,,Zaplávať? No určite, to jazero je strašne studené a toxické, ale... ale môžeme sa k nemu previezť,“ 
uvažuje Matej.  
,,Fajn, tak poď!“ potešil sa Jakub. O desať minút už boli na kraji jazera.  
,,Naozaj sa nejdeš okúpať?“ presviedča Jakub Mateja.  
,,Nie,“ rázne pokrútil hlavou Matej, ,,a svoj názor nezmením.“ Kým stihol argumentovať, Jakub už 
skákal hlavičku do vody.  
,,Juchúú!“ výskal Jakub od radosti. ,, Aúú, na niečo som stúpil.“  

Ponoril sa a keď sa znova vynoril, držal v ruke niečo, čo vyzeralo ako hodinky alebo nejaký 
starodávny kompas. Matej s Jakubom si ten zázrak poriadne prezreli. Bola tam jedna ručička, ktorá 
neukazovala na čas ani na svetové strany, ale smerovala na štvoricu čísel ‐  2018. Matej pomaly otáčal 
zvláštny prístroj. Na opačnej strane tej záhadnej veci bolo napísané:  

Časostroj 
1896  
Jonatan Hevard 

,,Vieš, čo to znamená? Mohli by sme sa vrátiť v čase. Lenže ako to funguje?“ rozmýšľal Matej nahlas, 
zatiaľ čo Jakub dumal, do akého času by sa rád vrátil on.  
,,To je sila... my sa môžeme vrátiť aj do doby kamennej!“ žasne Jakub.  
„Zaujímavé, ako sa mohol dostať sem na dno jazierka,“ uvažuje Matej ďalej. „Lenže to sa asi nikdy 
nedozvieme...“  
Jakub sa uškrnul.  
„Dúfam, že nemyslíš na to, že by sme...“  
„Óóó, áno.“  
„Tak to si vyhoď z hlavy! Nie, nie, nie!“  
„Ale hej.“  
„Čo ti šibe? Ako sa môžeme vrátiť v čase, keď ani nevieme, ako to funguje?!“ rozčuľoval sa Matej.  
„Všetko bude fajn, ničoho sa neboj,“ upokojoval ho Jakub.  
„Och, ty si strašne neodbytný,“ lamentoval Matej. Po chvíli však súhlasil s Jakubovým nápadom.  
„Tak teda dobre, skúsme to!“ dodával si odvahu Matej. „Musíme prísť na to, ako ten prístroj 
spojazdniť.“  

Na záhadnej vecičke našli iba jedno koliesko. Bolo pripevnené z bočnej strany. Jakub ho skúsil 
otočiť. Ako kolieskom točil, časostroj začal vibrovať a ručička sa začala pomaly otáčať smerom 
dozadu. Rok 1901 ... ešte sa posunúť o päť rokov a ocitli by sa v období, kedy žil Jonatan Hevard. 
1900, 1899, 1898, 1897, 1896 ... STOP! Jakub prestal otáčať koliesko. Matej z toho nemal vôbec dobrý 
pocit a ani Jakub sa necítil najlepšie, lebo časostroj začal vibrovať. Už‐už ho chceli pustiť z ruky, no 
odrazu pocítili, akoby ich niečo ťahalo za ruky preč, niekam do neznáma.  

Zrazu sa ocitli sa na mieste, ktoré vyzeralo takmer ako ich rodná dedina. V diaľke zbadali 
domy. Boli trochu ošarpané a akési menšie, zato sa tu šírila príjemná vôňa lúčnych kvetov a bolo 
počuť štebotanie vtákov. Chlapci stáli na brehu jazera, v ktorom sa ešte pred chvíľou čľapkal Jakub.  
„Ak sme pri našej dedine, ibaže v inom čase, musíme ísť touto cestičkou,“ ukázal Matej na úzku 
vyšliapanú cestu pomedzi vysokú trávu. 
„Tak poď!“ zakričal na kamaráta a vybrali sa po ceste. Po chvíľke uvideli prvý dom.  
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„Teraz musíme zistiť, kde býva Jonatan Hevard,“ hovoril Jakub do prázdna, lebo Matej stál už pri 
nejakej starej tabuli, ktorá vyzerala ako dosť nečitateľná mapa dediny.  
„Aha, tu! Tu býva pán Hevard,“ ukázal Matej na veľký dom nakreslený na mape.  
„Všetko ma svrbí,“ sťažoval sa Jakub.  
„To máš z toho kúpania. Hovoril som ti, že jazerá môžu byť toxické a ich voda môže spôsobiť kožné 
ochorenia,“ poučil ho Matej. „Ale to je teraz jedno. Pozri, pán Hevard býva tam, kde bude v 
budúcnosti stáť pošta. Tú cestu poznám naspamäť.“  
„Tak čo tu ešte stojíme? Poďme!“  
Prechádzali okolo starých hlinených domov, zelených rozkvitnutých záhrad. Keď zabočili na vedľajšiu 
ulicu, kde by mal bývať pán Hevard, Matej sa zastavil. 
„Čo stojíš?! Ak má ten časostroj nejaký limit, tak ho týmto tempom určite premeškáme!“ rozčuľoval 
sa Jakub.  
„Ja len rozmýšľam či... či je dobrý nápad ísť za tým vynálezcom. Čo ak sa nám niečo stane?“  
„Čo by sa nám malo akože stať?“ nechápavo, ale aj rozčúlene zazrel na Mateja Jakub.  
„Naozaj si si istý, že to je dobrý nápad? Čo ak zmeníme celú minulosť alebo sa nebudeme môcť 
vrátiť?! Nechápem, že na všetko dôležité musím myslieť vždy iba ja!“ hneval sa Matej.  
„Ty vždy vo veciach hľadáš len to negatívne!“ kričal Jakub. „Ty sa hádam nechceš dozvedieť o tom 
časostroji viac?“  
„Ani nie. Ak sa ti to nepáči, tak mi daj časostroj. Ja sa vrátim do prítomnosti a ty si pokojne zostaň tu v 
19. storočí!“ vytrhol mu Matej z ruky prístroj. 
„Si šibnutý?! A ja sa potom ako vrátim späť? Hmm...?“ strácal nervy Jakub.  
„Neviem a je mi to jedno! Môžeš dúfať, že Jonatan Hevard má náhradný časostroj. Maj sa!“ Matej 
začal otáčať kolieskom naspäť. Jakub mu ešte chcel vytrhnúť zázračnú vecičku z ruky , ale nebol dosť 
rýchly... Matej zmizol.  

Jakub zostal sám. Nahnevaný a zároveň odhodlaný zistiť viac o časostroji sa rozhodol, že pôjde 
za pánom Hevardom. Po ceste stretol pár tunajších obyvateľov a skúsil sa im prihovoriť: „Neviete mi, 
prosím vás, poradiť, kde býva Jonatan Hevard?“ Po chvíli zistil, že pán Hevard býva o pár metrov ďalej 
v tehlovom dome s rozľahlou záhradou.  

* * * 
Matej práve sedel pod košatým stromom a mal výčitky svedomia, lebo nechal Jakuba v 

minulosti.  
Možno sa odtiaľ už nikdy nevráti... Pohádali sme sa, ale nechať som ho tam nemusel, pomyslel 

si.  Čo teraz? Čo ja vlastne viem o tom časostroji? Jasné! Že mi to nenapadlo skôr! Keď to neviem ja, 
určite je o ňom niečo na nete.  

Po príchode domov si hneď sadol za počítač a začal zadávať kľúčové slová ‐  časostroj 1896. 
Prečítal si viacero zaujímavých textov:  
V roku 1896...............časostroj.................predpokladá sa............. Jonatan Hevard.................  
Aha, tu je to! 
Predpokladá sa, že v ten istý deň, ako bol časostroj predstavený verejnosti, sa do domu pána Jonatana 
Hevarda vkradli zlodeji a jediné, čo zmizlo, bol jeho najnovší vynález nazvaný časostroj. O deň nato 
bola vypátraná skupina piatich zlodejov, ktorí prístroj ukradli. Zatknutí však boli iba štyria.  Piaty zo 
skupiny zlodejov pravdepodobne časostroj ukryl na neznáme miesto... 
Matej tomu nemohol uveriť. Toto musí povedať Jakubovi! Musí ísť za ním!  
* * *  

Jakub stál pri radnici a pozeral sa na rozľahlý dom z tehál. Mal dve poschodia, udržiavanú 
záhradu lemoval čerstvo natretý plot. Jakub prišiel až k bránke a skúsil zakričať smerom k domu, či 
mu niekto neotvorí. Ani nie po minúte otvoril dvere pán v staršom veku s okuliarmi na nose, oblečený 
v čiernom saku.  
„Dobrý! Vy ste pán Hevard?“ slušne sa opýtal Jakub.  
„Áno. A vy ste kto?“ zdvorilo sa prihovoril pán Jonatan Jakubovi.  
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„Ako by som len začal...? Som z budúcnosti, presnejšie z roku 2018 a volám sa Jakub Pitňanský,“ bolo 
veľmi zvláštne niekomu hovoriť do očí práve toto. „Som tu kvôli vášmu časostroju.“  
„Poď ďalej,“ pozval ho dnu starý pán.  
„Prosím, sadni si,“ ukázal pán Hevard na drevenú hojdaciu stoličku. „Takže si tu kvôli časostroju, asi ťa 
zaujíma...“ ani nedokončil vetu.  
„Ó, áno, áno,“ prikývol Jakub, „pravdupovediac mám na vás pár otázok.“  
Pán Hevard uvažoval, či má Jakubovi veriť. V živote už stretol veľa ľudí, ktorí sa s ním spriatelili a 
nakoniec sa pokúsili ukradnúť mu niektorý z jeho vynálezov.  
„Ukážeš mi ten časostroj? Chcel by som sa pozrieť, či je pravý.“  
„Bohužiaľ, ten časostroj má môj kamoš Matej, s ktorým som mal prísť za vami, lenže pohádali sme sa 
a on sa vrátil domov bezo mňa...“ zosmutnel Jakub.  

* * * 
Matej bežal ako o život. Keď dorazil k pošte, bol sklamaný, že tam nebol tak rýchlo, ako si 

predstavoval. V ruke zvieral časostroj a začal ním tak rýchlo manipulovať, až mu vyletel z ruky a 
dopadol rovno na zem. Matej dúfal, že sa pri tom páde nerozbil, lebo to by znamenalo, že Jakuba už 
nikdy neuvidí. Začal točiť kolieskom a hoci ručička ukazovala na rok 1896, za okamih sa ocitol pred 
akýmsi veľkým domom, ktorý bol celý zo skla.  
„Toto určite nemôže byť dom pána Hevarda,“ hundral si Matej sám pre seba a pozrel sa na časostroj. 
Skoro mu oči vyskočili z jamiek! Ručička na časostroji záhadne ukazovala iné číslice: 2896.  
„Ale ja som chcel rok 1896, nie rok 2896!“ zneistel rozčarovaný Matej.  
„Niečo sa muselo pokaziť vo vnútri toho časostroja. Možno keď nastavím ručičku na rok 2896, 
prenesie ma do roku 1896. No, za pokus to rozhodne stojí.“  
Pootočil kolieskom na rok 2896. Za zlomok sekundy už stál na námestí pred starým tehlovým domom.  
„Áno, funguje to! Som v roku 1896!“ tešil sa Matej, ale pre istotu sa radšej pozrel na časostroj. 
Ukazoval rok 1896. Pristúpil bližšie k bránke. Stisol kľučku, ale bolo zamknuté. Začal teda klopať.  

* * * 
„Nepočuli ste klopanie? Možno niekto stojí vonku,“ spozornel  Jakub.  
„Máš pravdu, niečo počujem. Pôjdem sa pozrieť,“ povedal pán Hevard.  
Keď sa v vrátil späť dovnútra, do miestnosti vkročil aj Matej.  
„Neuveríš, čo sa stalo...,“ začal hneď Matej. Jakub vyzeral trošku prekvapene a zarazene z Matejovho 
náhleho návratu. Už sa naňho ani nehneval. Matej vyrozprával Jakubovi, čo sa stane dnes večer u 
pána Hevarda a aj to, ako omylom pokazil časostroj.  
„Ako to, že si tu, keď si ho pokazil?“ nechápal Jakub.  
„Teraz funguje tak, že keď som dal rok 1896, ocitol som sa v  roku 2896 a tak som najprv točil 
kolieskom naspäť a potom zase na rok 2896 a nakoniec ma to prehodilo do roku 1896, chápeš...?“ 
vysvetľoval mu Matej trochu chaoticky.  
„Mohol by som ho opraviť,“ navrhol pán Hevard. „A zaujímalo by ma, kde ste ho našli a ako Matej 
zistil, že práve dnes som časostroj predstavil verejnosti.“  
„Noo, našli sme ho ... Jakub ho našiel v jazierku za touto dedinou,“ začal rozprávať Matej. „A keď som 
sa vrátil z minulosti a nechal tu Jakuba samého, išiel som si na internet zistiť informácie o...“  
„Inter... čo?“ nerozumel pán Hevard.  
„Internet. To je nová technológia, kde si môžete vyhľadať rôzne informácie. Napríklad keď chcem 
zistiť čokoľvek o roku 1896, tak si na počítači zadám tento rok a mám to,“ vysvetľoval podrobne 
Jakub.  
„A čo je počítač?“ nechápavo na nich pozrel pán Hevard.  
Chlapci pánovi Hevardovi všetko vysvetlili a potom Matej vyrozprával Jakubovi aj pánovi Hevardovi, 
aké podrobnosti zistil o časostroji. Pán Hevard si mlčky prezrel podávaný časostroj.  
„Je pravý. Zaujímavé je, že ste ho našli v jazierku,“ čudoval sa pán Hevard a podišiel s ním k stolíku, 
kde mal svoj systematický poriadok‐neporiadok.  
„Koľko je hodín, Matej? Ak tu budeme do polnoci, pána Hevarda vykradnú. No ak tu zostaneme, 
môžeme minulosť aj zmeniť,“ precedil pomedzi zuby Jakub.  
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„Nie, nemôžeme časostroj nechať napospas tým zlodejom. Ak sme sem na niečo išli, tak na to, aby 
sme zabránili zlodejom dostať sa k časostroju. Je pol jedenástej a zlodeji si poň prídu okolo polnoci...“  

O hodinu a pol chlapci fascinovane pozerali, ako sa zlodeji snažia vypáčiť zámku vo dverách. 
Keď sa im podarilo zdolať prekážku, vo dverách sa ako prvý zjavil najdôležitejší člen skupiny a za ním 
vošli ostatní štyria. Jakub musel zadržiavať smiech, keď videl, ako sa najtučnejší z nich snaží prepchať 
cez dvere. Pripravená sieť sa spustila na nich zhora. Kým sa v nej zlodeji metali, Matej vybehol von 
a zavolal strážnikov. Jakub a pán Hevard sa zatiaľ snažili udržať zlodejov pod sieťou, ktorej kraje siete 
zaťažili veľkými sudmi. Matej priviedol o  pár strážnikov. Tým nebolo treba nič hovoriť a okamžite sa 
chytili svojej roboty. Odviedli všetkých piatich zlodejov.  
„Chlapci, som vám nesmierne vďačný za záchranu časostroja,“ ocenil oboch chlapcov pán Hevard.  
„A za to, akí ste odvážni, vám vyrobím nový časostroj, aby ste sa mohli bez prekvapení vrátiť domov.“  

* * * 
 „O tomto sa nesmie nikto dozvedieť! Bude to naše tajomstvo. Jasné!?“ potreboval sa uistiť Matej, 
keď sa ručička prístroja zastavila na čísle 2018.  
Jakub prikývol a časostroj vložil do deravého vrecka na nohaviciach. Obaja chlapci nasadali na bicykle. 
Ani si nevšimli, že sa čosi lesklé odkotúľalo do jazera... 
 

 

 

Meno a priezvisko: Nina Švédová, Vek: 11 rokov, Trieda: V.A 
Škola: ZŠ s MŠ J.A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava 
Vyučujúci: Mgr. Nadežda Hergottová 
Téma: Voľná téma 
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Detektív Muška 
V exprese 

Národ podobencov 
 

Detektív Muška je malý, preto sa zmestí do každej záhady.  

Jedného  dňa  sa  detektív  Muška  vydal  na  cestu  do  Stracholandu  ‐  mesta  strachu 

a záhad, no po ceste vlakom sa stane niečo zvláštne a záhadné. 

Bolo 8,45 ráno, keď sa detektív Muška so svojím pomocníkom Mravčekom rozhodol, 

že pôjdu expresom do Stracholandu. No Mravček bol trochu neistý. „Čo keď sa nám niečo 

stane?“ opýtal sa opatrným hlasom. „ Podľa mňa nie!“ odpovedal s pevnou istotou detektív 

Muška. „Uvidíme...,“ nedôverčivo zamrmlal Mravček. A tak si obidvaja pobalili kufre. Detektív 

Muška mal  väčší  kufor,  lebo  tam mal  veľa  vecí  –  zošity na poznámky, údaje o posledných 

krádežiach,  vraždách  a únosoch,  mená  a vizitky  všetkých  zamestnancov,  pomôcky  pre 

detektívov, atď. ... proste všetky veci, ktoré detektív musí (aj nemusí) mať. 

Pred  odchodom  na  vlakovú  stanicu  mu  zatelefonovala  Húsenička  –  pilotka 

superlietadla, že sa k nemu pridá.  

„A kde ostane tvoje lietadlo?“ spýtal sa detektív Muška so smiechom. 

„ Vieš predsa, že je to superlietadlo.“ 

„Áno, viem,“ odpovedal Muška. 

„Zmenším ho do veľkosti kufra a budem ho mať stále pri sebe, aby sme mali istotu, že môžeme 

utiecť, keby sa niečo stalo.“ 

„Super nápad, Húsenička! Stretneme sa vo vlaku,“ odpovedal natešený detektív. 

Mravček  ako  vždy  iba  nehybne  stál  a nevyriekol  ani  slova.  Asi  o 11:00  sa  detektív Muška, 

pomocník Mravček a pilotka Húsenička stretli vo vlaku.  

„Teda, pri tom balení vecí mi poriadne vyhladlo! Poďme si dať niečo pod zub!“ navrhol hladný 

detektív Muška. Prišli do reštauračného vozňa a posadili sa spolu za stôl. Detektív Muška sa 

porozhliadal po vozni.  

„ To je zvláštne! Tí ľudia sa mi zdajú takí...“ V tú chvíľu vlak vošiel do tunela a Mušku prerušil 

slabý výkrik: „ Pomóóóc!“ Koniec výkriku sa rozplynul v šere.  

Muška z toho ostal celý nesvoj. Cítil, že sa stalo niečo vážne a tajomné. Asi o 10 minút, keď už 

boli všetci traja vo svojom kupé, niekto im zabúchal na dvere. Do kupé vtrhla vyplašená pani 

Sliepka: „Niekto mi uniesol dieťa!!!“ 
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„Hneď  vám  idem  pomôcť,“  odvetil  vždy  pripravený  detektív  a všetci  traja  vyrazili  za  pani 

Sliepkou.  Cestou  sa  pomocník  Mravček  opýtal  detektíva:  „Čo  si  chcel  vtedy  v tom 

reštauračnom vozni povedať?“ 

„Všetci ľudia vo vozni sa mi zdali navlas rovnakí, nesmierne sa na seba podobali. Ale ktovie, 

možno sa mi to iba zdalo,“ odpovedal Muška. 

Keď prišli na miesto činu, pani Sliepka vystrašene povedala: „ Tu som naposledy videla moje 

Kuriatko. Keď sme vyšli z tunela, už tu nebolo.“ 

Muška, ako správny detektív, začal hľadať stopy.  

„Jednu stopu už mám!“ zakričal na ostatných. Stopa smerovala do zadného vagóna. Pomaličky 

a opatrne sa doňho vydali. Keď tam všetci vošli, dvere sa náhle zabuchli. V tme sa objavila 

zvláštna postava držiaca Kuriatko.  

„A thoto je sho? Mhale spholoshenstvho, uvhitanhie alebho sho?“ spýtala sa postava čudným 

jazykom. 

„Prišla som si zobrať svoje Kuriatko!“ povedala nahnevane pani Sliepka. 

„Phrepashte! Mhy shme shi mhyshleli, zhe jhe tho nhas bhyvhaly shef Mhinhi Khurha.“ 

„ No dovoľte! Môj syn a nejaký Mini Kura? Ani nápad!“ povedala nazúrená Sliepka,  vytrhla 

tajomnej postave z ruky svojho syna a utekala preč. 

Vyjavený Muška si uvedomil, že tajomná postava vyzerá presne ako postavy v reštauračnom 

vozni.  Preto  sa  opýtal  tajomnej  postavy:  „  Kto  ste?  Zdá  sa mi  to,  alebo  ste  taký podobný 

cestujúcim v reštauračnom vozni?“ 

Záhadný človiečik mu odpovedal: „ Anho, mhate phravhdu. Shu tho mhojhi bhrathia. Shme 

nharhod phodhobhenchov Mhinhi Khurhata. Chcheme sha mhu phomsthit. “ 

„Prečo sa mu chcete pomstiť? Čo vám urobil?“ opýtal sa zvedavý Muška. 

„Tho  on  nhas  shtvorhil  a chybha  v phochitachi  sphoshobhila  tho,  zhe  shme  vshetchi 

rhovhnakhi. Khvolhi jeho nhevhydarenhemu phokushu nhas nhiktho nhemha rhad a kholujhu 

o nhas shamhe skaredhe phovesthi. Dhokoncha anhi Mhathka Phrirodha nhas nhemha radha 

khvolhi nhashej rhovnakhosthi. Uz dlhu dhobhu ho hladhamhe a chcemhe sha mhu phomsthit 

zha zhlo, khtorhe nham sphoshobhil.“ 

Keď expres zastavil na vlakovej stanici v Stracholande, Muška povedal Mravčekovi: „Neviem, 

čo nás tu čaká, ale horšie ako počas tejto cesty to už snáď nebude...“ 

„Neviem, neviem...,“odpovedal neisto pomocník Mravček. 

 

POKRAČOVANIE NABUDÚCE... 

 

Stela Grochová, 11 rokov, 5.A, Spojená škola de La Salle, učiteľ – Mária Pundir, voľná téma 
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Ľad cestovateľ 

Jedného  krásneho  januárového  dňa  bolo  skoro  všetko  tak,  ako  malo  byť.  Deti  sa 

sánkovali, snehuliaci stáli na svojich miestach, kývali a usmievali sa na všetky strany všetkým 

deťom, snehové vločky na oblohe tancovali a spievali posledné vianočné koledy a na cestách 

bol ľad, ktorý sa vyhýbal slabým slnečným lúčom. Bol však medzi nimi aj jeden ľad, Ľad, ktorý 

sa  veľmi nudil. Nevedel  sa  zmieriť  s tým,  že na  tomto mieste bude  celý  čas,  celý  jeho  čas, 

ktorý ešte bude žiť,  kým ho neroztopí  jarné slnko. Na  tejto ceste, kde občas prejde človek 

alebo  auto,  ktoré  aj  tak  vždy  zahubí  jeho  suseda  či  známeho. Mohol  sa  síce  rozprávať  so 

svojimi susedmi a rodinou, ale aj tak už všetko o nich vedel. 

A práve vtedy, keď uvažoval o svojej smrti, ho niečo potriaslo. Zrazu bol dolu hlavou, 

pohol sa a na jeho veľké prekvapenie nebol prilepený k zemi. Bol voľný. Všetky ľady sa naň 

pozerali ako keby bol z inej planéty. Odrazu im bez rozmýšľania povedal, že ide spoznať svet, 

navštíviť iné ľady a spoznať inú časť krajiny (cesty). Pozdravil rodinu a šiel. 

Ľad už prešiel prvú zákrutu, kým si uvedomil,  čo  sa vlastne stalo. Teraz mu už bolo 

všetko  jedno.  Sústredil  sa  hlavne  na  okolie.  Šiel,  miestami  sa  gúľal  dosť  pomaly,  lebo  si 

všetko obzeral, načúval a sledoval rozprávajúce sa stromy, oneskorené listy, zamrznutú trávu 

a  všeličo  iné. Ani  sa  nesústredil  na  cestu pred  sebou  a  už  bol  v mláke.  Zostal  zarazený. O 

chvíľku  však  cítil,  ako  z  neho  ubúda,  a  tak  sa  rýchlo  ako  len  vedel  odgúľal  z  mláky  do 

čerstvého  snehu.  Bolo mu  príjemne,  ale  po  chvíľke  cítil,  ako  na  ňom  dosť  rýchlo  pribúda 

sneh. Zas sa rýchlosťou blesku odgúľal na cestu. Po tejto príhode si najskôr dôkladne pozrel 

cestu a až po tom sa obzeral. 

A takto šiel dosť dlho a všeličo nové videl, až kým nezastal. Stál ako zaťatý. Pred ním 

stálo niečo podobné, dokonca až také isté ako on, len hnedé a hovorilo to iným jazykom. Oni 

sa  len  rozprávali,  vôbec  si  ho  nevšímali.  Po  piatich  minútach  si  ho  to  niečo  všimlo  a 

prihovorilo sa mu rečou, ktorej Ľad nerozumel. Nakoniec sa nejako posunkami dorozumeli a 

Ľad sa dozvedel, že tieto čudá sú tiež ľady, akurát že černosi (boli totiž zamrznuté blato). Ľad 

sa s nimi ešte chvíľočku dorozumieval, ale po krátkej dobe si povedal, že to nemá zmysel, tak 

sa vydal zase na cestu. 

Neurobil ešte ani sto krokov, keď počul tichý nárek a sem‐tam kašeľ. Otočil sa a uvidel 

krásnu červenú obmrznutú paradajku. Tíško sa jej prihovoril a ona trasúcim sa hláskom mu 

porozprávala, aká jej  je zima a že prišla na svet priskoro. Zdôverila sa mu so všetkým, čo ju 

trápilo  a  on  ju  zdvorilo  vypočul.  Keď  skončila,  jediné  čo  pre  ňu  mohol  urobiť,  bolo,  že 

poprosil ostatné stromy a rastlinky, aby sa naklonili a aby sa k paradajke dostal jemný hrejivý 

lúč  slniečka. A  tak  sa  aj  stalo.  Paradajka mu  za  tento  skutok bola  veľmi  vďačná,  a  tak  Ľad 

odišiel od paradajky s dobrým pocitom na srdci. 

Ďalej  sa mu  išlo  ľahko.  Keď bol nejaký  kopček,  tak  sa po ňom zgúľal  ako  loptička a 

pokračoval vo svojej chôdzi. Takto pokračoval asi hodinu, až sa ocitol vo vzduchu. Nevedel, 

57



čo sa mu stalo a čo ho to drží, ale zas pocítil teplo. Také ako v mláke,  len teplejšie. Teraz z 

neho ubúdalo tak rýchlo, že za minútu už bola len polovica z toho, čo vlastne bol. Práve keď 

čakal na poslednú chvíľu svojho života, ocitol sa zase na zemi, na zamrznutej ceste. Vzápätí 

zbadal, že to, čo ho nieslo a skoro zabilo, bol pes, ktorý teraz už utekal za svojím pánom a 

náhle zmizol z dohľadu. Psa totiž Ľad už videl, keď ešte bol pri jeho rodine. Ľad ešte hodnú 

chvíľu ležal na zemi a zbieral sily na chodenie a gúľanie sa ďalej. 

Keď  nadobudol  zas  svoju  veľkosť,  pokračoval  v  ceste.  Po  tejto  príhode  sa  Ľad  už 

častejšie obzeral aj za seba a stále bol v strehu. Už prešiel desať kilometrov.  Dosť často teraz 

stretával aj  iných ľadov, ktorí ho vždy s  láskou privítali. Rozprával  im svoje dobrodružstvá a 

oni ho s veľkým obdivom počúvali. Až raz medzi nimi zazrel krásnu tvár. Volala sa Glas. Hneď 

sa do nej zaľúbil. A aj ona doňho. Ľad v tejto kolónii ľadov zostal asi štyri dni, keď sa s Glas 

rozhodli,  že  budú  mať  svadbu.  A  tak  sa  aj  stalo.  Zúčastnila  sa  jej  celá  Glasina  kolónia. 

Samozrejme,  o  Ľadovi  jeho  rodina  vôbec  nevedela,  kde  je  a  či  ešte  žije.  To  ho  veľmi 

netrápilo. Deň po svadbe sa Ľad  rozhodol,  že  spozná ďalšie miesta, ale bol  tu  jeden háčik. 

Glas  bola  prilepená  k  zemi.  Ľad  sa  rozhodol,  že  bez  Glas  neodíde,  no  prekonať  zvedavosť 

poznania  nových miest  bolo  veľmi  ťažké.  Keď  sa  večer  chcel  ísť  porozprávať  so  starostom 

kolónie,  zistil,  že  nemá  ako.  Jeho  dlhé  státie  pri  Glas  ho  tam  primrzlo.  Bol  z  toho  veľmi 

smutný. Od chvíle, keď primrzol k zemi, nerobil nič iné, len sa rozprával s Glas. Takto strávil 

Ľad celý zvyšok života, až do jedného osudného dňa, kým sa neroztopil....  

   

   

 

meno, priezvisko: Tereza Lizáková 

vek: 13 

trieda: Sekunda 

škola: Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava 

meno učiteľa: Mgr. Klaudia Veselá 

téma: voľná 
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Keď cvrčky stíchnu 
 
Marie len márne pozerala na stenu svojho stanu. Rukami si objímala nohy a rozmýšľala na čo sem 
vlastne išla. Teraz mohla sedieť v pohodlí svojho domova pri dobrej knihe. Namiesto toho bude celú 
noc trčať niekde uprostred  lesa s bandou  idiotov. Keď za ňou Silvia v stredu večer prišla vôbec si 
nemyslela, že to takto dopadne. „No poď! Bude sranda. Budeme pozorovať zvieratá a vychutnávať si 
prírodu.  Aspoň  na  chvíľu  zabudneš  na  tie  svoje  stresy,  ktoré  tak  útrapne  prežívaš  každý  deň. 
Vyskúšame žiť  tak, ako kedysi  žili naši predkovia.“ Hej, ale praľudia už vymreli a určite  to nebolo 
bezdôvodne,  pomyslela  si.  Keď  sa  však  pozrela  na  svoju  najlepšiu  kamarátku,  ktorá  priam 
prekypovala nadšením a svojou pozitívnou energiou nakazila každého okolo, nemohla povedať nie. 
A tak tu teraz sedí sama v stane. Čo sa však stalo sa už neodstane. Najradšej by tu presedela celú 
noc, ale vedela, že Silvia by potom ešte mesiac frflala. Postavila sa a s námahou vyšla von zo stanu. 
Pf, že budeme pozorovať zvieratká… Ani len nemusela ísť ďaleko a zvieratá videla v priamom prenose. 
Decká tancovali, spievali a popri tom sa nekontrolovateľne smiali. Jačali ako divá zver. Že bude zábava. 
Z takejto „zábavy“ ju akurát tak rozbolí hlava. Premohla sa a podišla k ohňu. Zrazu ju niekto zdrapil 
za ruku a začal jej kričať do ucha: „ Marie, konečne si tu! Už som si myslela, že si v tom stane zapustila 
korene.“ Dievča nechápavo pozrelo na svoju kamarátku. Silvia nevyzerala dvakrát pri zmysloch, čo jej 
len pridávalo na dôvodoch prečo zostať. 
 
Vážne ju to nebavilo. Už hodnú chvíľu sedela na tvrdom pni a sledovala bandu divých deciek. Vidno, 
že si užívajú. Marie bolo ľúto, že sa nedokáže uvoľniť tak ako oni, na druhú stranu by sa jej nechcelo 
vstávať na druhý deň s bolesťami hlavy. V dave ľudí hľadala svoju kamarátku. Bolo už dosť hodín a 
predsa len si sľúbili, že to bude ich spoločný čas. Keď ju konečne našla nebola dvakrát nadšená v 
akom stave ju vidí. 
„Hej Silvi, mali by sme už ísť. Je už neskoro a začína byť zima.“ 
„Ale mne sa nechceeee“ zakričala ťahavo a znova sa pustila do tancovania. 
„Silvia nesprávaj sa ako dieťa. Mala by si...“ 
„Nebuď suchárka!“ prerušil ju neznámi chalan. Bol zaujímavý. Jeho vlasy priam splývali s nocou a oči 
svietili v tme ako dve modré lampičky. Ona popri ňom vyzerala ako záhradný trpaslík čo sa každú 
chvíľu rozbije. Marie sa začervenala a rezignovane sa vrátila späť k svojmu pňu. Pokúsila sa Silviu 
zastaviť, snažila sa jej pomôcť. Urobila všetko pre jej dobro. A aj tak to bude ona, kto bude celé ráno 
počúvať sťažnosti na bolehlav. 
Oči ju štípali od dymu preto ich zatvorila a započúvala sa do zvukov prírody. Cvrčky cvrlikali ostošesť 
a vetrík slabo šepkal stromom básne. Zrazu všetko stíchlo. Okrem kričiacich detí nebolo počuť nič. 
Marie predsa  len  zachytila aj ďalší  zvuk. Niekto  sa  zakrádal okolo  ich  tábora. Pod  topánkami mu 
praskali vetvičky a neraz omylom kopol do kameňa. Možno to je nejaký bezdomovec, ktorý uvidel 
dobrú  možnosť  najesť  zadarmo.  Alebo  pytliak  čo  sa  zabudol  v  lese.  Tak  či  onak  mala  by  to  ísť 
skontrolovať. Nikto iný okrem nej nepôjde a ona určite neplánovala prísť o svoje veci. Postavila sa a 
zamierila si to do lese. Nešla príliš ďaleko no aj tak poriadne nevidela. Kráčala potichu a pozorne 
načúvala. Napravo od nej praskla vetvička. A potom ďalšia a ďalšia. Vybrala sa tým smerom a keď si 
bola istá, že je dostatočne blízko zastala. Z ničoho nič na ňu niečo skočilo. Zvýskla a šmykla sa. Pod 
tou ťarchou to nevydržala a padla na zem. Chvíľu trvalo kým si uvedomila čo sa stalo avšak keď začula 
hlasný smiech razom otvorila oči. Bol to len hlúpy chalan, ktorý sa zrejme v tábore už nudil. Vedela, 
že keby bola v kreslenej rozprávke práve by jej z uší sršala para a tvár nabrala odtieň krvi. Mala toho 
už dosť. Vstala a ráznym krokom si to mierila do stanu. Nereagovala na krik či volania. Zatvorila stan, 
zababušila sa do spacieho vaku a za zvuku cvrlikania cvrčkov zaspala. 
 
Zobudila sa na výkrik plný zdesenia a smrteľného strachu. Takmer vyskočila z kože keď sa vedľa nej 
niečo pohlo. Posadila sa a čo najrýchlejšie sa odtiahla do vzdialenejšieho rohu stanu. 
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„Počula so to tiež?“ spýtala sa Silvia a mierne sa zamračila keď uvidela Marie. „Čo to stváraš?“ Marie 
sa ešte stále krčila v rohu a predychávala počiatočný šok. Zvonku sa ozval ďalší výkrik. Marie ani Silvia 
už viac neváhali a vybehli von zo stanu. Boli prekvapené koľko ľudí  je vonku. V rohu tábora sa už 
tvorila skupinka. Stáli okolo niečoho čo Marie nevedela z diaľky rozoznať. Náhlivými krokmi sa tam 
vybrali. V strede postávajúcich ľudí bol stan, teda to čo z neho zostalo. Rozdriapané kúsky ležali všade 
okolo. To čo však Marie znepokojilo boli kvapky krvi zaschnuté na látke stanu. 
„Možno to bol medveď.“ povedalo hanblivo jedno dievča. 
„Ešteže tu mám toto.“ vysoký ryšavý chalan podišiel dopredu a puškou si potľapkal po ruke. Marie 
by zaujímalo odkiaľ ju má. 
„Hlúposť!  Medvede  tu  nežijú!“  skríklo  blonďaté  dievča,  „Už mám  toho  dosť!  Toto  vôbec  nie  je 
smiešne! Nech ste kde ste už aj vylezte! Hneď!“ kričalo a tvár sa jej pri tom smiešne krčila od hnevu. 
Nezdalo sa jej však, že by to bol len žart. Bolo to až príliš skutočné. 
„Maťa, buď ticho! Nech už to bolo čokoľvek takto to zbytočne prilákaš späť.“ Modrooký chalan chytil 
Maťu za rameno aby ju utíšil. Marie sa poobzerala okolo seba. Niektoré tváre boli bledé od strachu 
iné  zas  od  alkoholu  a  niektorí  sa  snažili  tváriť,  že  ich  to  nezaujíma.  Ona  sama  sa  cítila  veľmi 
nepríjemne. 
,,Dobre, zachovajte chladné hlavy, panika nám teraz nepomôže. Hlavne sa nesmieme rozdeliť. Nech 
už  to  bolo  akékoľvek  zviera  nikto nemôže  chodiť  sám.“  zavelil modrooký  chalan  a  postavil  sa  na 
neďaleký pník, aby ho všetci videli. Marie sa mu bližšie prizrela. Bol to ten istý chalan, ktorý ju večer 
nazval suchárkou. 
„A ty, Patrik si sa od kedy ujal vedenia?“ spýtal sa ryšavý chalan s puškou. 
„Máš nejaký lepší nápad Mišo?“ Ryšavec mlčal. 
„Dobre  takže  začneme  s  tým,  že…“  jeho  sebaistú  reč  prerušil  srdcervúci  výkrik.  Všetky  decká  sa 
obzerali za pôvodom toho zvuku. Úplne na kraji skupinky stál pár. Chlapec obrane objímal plačúce 
dievča. Asi vycítili, že sa na nich všetci pozerajú pretože dievča začalo vysvetľovať: „V‐v  lese sa‐sa 
niečo hýbalo.“ Decká sa začali obzerať a viac sa zomkli k sebe. V hrobovom tichu sa vzniesol ďalší 
výkrik: „Aha tam je niečo!“ A naozaj. Za stromami sa hýbalo čosi veľké. V tme vedela rozoznať len 
matné obrysy. Ľahkým dupotom to behalo okolo tábora. Nikto sa ani nepohol. Chrčalo to a vydávalo 
zvuky, ktoré určite nepatrili ani človeku ani zvieraťu. A vtedy sa to stalo. Bez akéhokoľvek zaváhania 
to vybehlo priamo medzi nich. Bolo to vysoké aspoň dva a pol metra a behalo to po neprirodzene 
dlhých končatinách. Chvíľu  to behalo po dvoch a  chvíľu  sa  to  zas prikrčilo a  v behu  si  pomáhalo 
rukami, ak sa to tak dalo nazvať. Aj napriek tme mu svietili krvavo červené oči a od svetla bateriek 
sa mu leskli dlhočizné zuby. Nikto nedbal na Patrikové slová a každý sa rozbehol vlastným smerom 
len aby sa zachránili. Marie skamenela od strachu. Ak by nebolo Silvii zostala by tam stáť, kým by ju 
to niečo neroztrhalo. Silva ju však chytila za ruku a začala ťahať preč. Už boli za hranicami tábora, 
keď sa Marie obzrela. Trpko to však oľutovala. Tvor pobehoval medzi vystrašenými deťmi a svojimi 
špicatými pazúriskami sa po nich načahoval. Beda tomu koho chytil. 
 
Marie ešte v živote takto rýchlo nebežala. Na telesnej neznášala beh. Vždy nevládala a na konci bola 
červená ako rak. Preto sa mu vyhýbala a na telesnej ju museli dlho presviedčať aby sa vôbec pohla. 
Teraz však žiaden príkaz nepotrebovala a bolo jej úplne jedno ako bude vyzerať. Bežala ako o život, 
čo bola koniec koncov aj pravda. Bola si istá že telocvikárka by jej dala za takýto výkon jednotku. Keď 
už boli dostatočne ďaleko zastavili, aby popadli dych. Neďaleko nich sa ozval nahnevaný šepot. Marie 
a Silvia sa na seba vyľakane pozreli a potom sa tam opatrene vybrali. 
„Maťa  upokoj  sa!“  hlasným  šepotom  syčal  Patrik,  ktorému  zrejme  praskli  nervy.  Ani  sa  mu 
nečudovala. Maťa si  ich všimla a bez žmurknutia na nich zazerala. Patrik sa tiež obzrel a s úľavou 
vydýchol. Marie rozmýšľala či preto, že sú to oni a nie nejaký nezmyselný tvor alebo preto, že už 
nemusí byť s Maťou sám. Nastalo trápne ticho. 
„Videli ste to?“ spýtala sa nakoniec Silva. 
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„Áno, myslel som, že bláznim.“ priznal Patrik. 
„Ale  ako  je  možné,  že  si  to  nikto  doteraz  nevšimol?“  zaujímalo  Marie.  Nie  je  to  predsa  päť 
centimetrový chrobáčik, ale skoro trojmetrová obluda. Poľovníci alebo turisti museli predsa zbadať 
nejaké stopy. 
„Asi  to  má  niečo  spoločné  s  tými  zmiznutiami.  Posledné  dva  mesiace  sa  tu  stratilo  veľa 
ľudí.“ povedala hlúpo Maťa. 
„Vy ste vedeli, že sa tu niečo deje a aj tak ste tu zorganizovali stanovačku?!“ rozhorčene skríkla Marie. 
Ani si neuvedomovala ako hlasno to povedala, v danej chvíli jej to však bolo jedno. 
„Ako som mala podľa teba vedieť, že sa tu potuluje smrtiace monštrum?! Myslela som si, že tí ľudia 
chcú  vypadnúť  z  toho  ruchu  mesta.  Okrem  iného  aj  ty  si  sem  prišla,  tak  to  na  mňa  všetko 
nezhadzuj!“ Marie mala chuť sa na ňu vrhnúť a holými rukami ju zaškrtiť. 
„Dievčatá, nemyslím si, že teraz je najlepší čas na hádku.“ upozornil ich Patrik, ktorý sa stále pozorne 
obzeral. V kríku niečo zaprašťalo. Marie razom prešiel hnev, ktorý vystriedal strach. Krík sa zatriasol 
a niečo pred neho vypadlo. Lesom sa ozvali tiché nadávky. Marie neváhala a pobehla k osobe ležiacej 
na zemi. Bol to chalan z ich tábora. Matne si ho pamätala ako jedného z tých, ktorý sa na tancovačke 
až tak nezabávali. Podišla k nemu a pozorne si ho prehliadla. Chlapec ležal na zemi a ťažko dýchal. 
Tričko mal dotrhané a na bruchu nepekne krvácal. 
„Poďte mi pomôcť!“ zakričala na ostatných a už aj ho zdvíhala. Patrik jej prišiel okamžite pomôcť a 
ani Silvia neváhala. Len Martina stála bokom a frflala. 
„Nemôžeme ho zobrať so sebou, bude nás zbytočne zdržovať.“ 
„To ho tu chceš nechať?! Neviem ako ty, ale ja srdce mám.“ argumentuje Marie a ani ju nenapadlo 
ustúpiť. Nikoho v tomto lese nenechajú. 
 
Išli už dlho, dlhšie ako by mali. Uvedomovali si, že niečo nie je v poriadku, no nikto nevedel čo robiť. 
S Filipom, ako sa neskôr dozvedela, že sa chlapec volá im to išlo ešte pomalšie. 
„Toto nemá cenu! Za tmy cestu z lesa nenájdeme a stáť na jednom mieste nemôžme. Navrhujem aby 
sme sa ukryli.“ povedal Patrik. Nikto nenamietal. Za chvíľku našli malú jaskyňu a jeden po druhom 
vošli dnu. Priestor v jaskyni bol veľmi úzky, preto sa museli na seba dosť natlačiť aby sa tam vôbec 
zmestili. Sedeli ticho, nikomu nebolo do reči. Marie si až teraz uvedomila ako blízko pri Patrikovi sedí. 
Nevedomky sa začala červenať a bola rada za to, že je v jaskyni tma. Teraz, keď tu tak sedela, na ňu 
všetko doľahlo. Uvedomila si, že tento výlet sa kazil už úplne od začiatku. Mala ísť na stanovačku do 
lesa  so  svojou  najlepšou  kamarátkou.  Namiesto  toho  sa  ocitla  na mieste  ďaleko  vzdialenom  od 
civilizácie  s  bandou  šialencov.  Krásny  babský  večer  vystriedal  čas  strávený  osamote  a  k  tomu 
všetkému im ide ešte aj o život. Nešťastne spomínala na chvíľu keď sa sem rozhodla ísť. Asi sa príliš 
odpútala  od  reality,  pretože  ju  Silvia  jemne  chytila  za  ruku  a  šepla:  „Neboj  sa,  všetko  dobre 
dopadne,“  snažila  sa  je  upokojiť,  „vieš,  čo mi  to  pripomína?  Pamätáš  sa,  keď  sme  sa  ako malé 
schovávali do našej skrine. aby ťa nemohli zobrať domov.“ Marie si spomínala, boli to krásne chvíle. 
Taktiež sa tlačili v úzkom malom priestore a neprehovorili ani slovo. Len sa na seba usmievali a užívali 
si čas strávený spoločne. Ukrývanie v  lese jej to však ani náhodou nepripomínali. Určite to nie sú 
spomienky, na ktoré by chcela po večeroch spomínať. 
Vonku  niečo  šuchlo.  Už  hodnú  chvíľu  sedeli  v  úplnom  tichu,  takže  aj  takýto malý  zvuk  spôsobil 
rozruch. Nikto sa však neodvážil prehovoriť. Ozval sa nádych a výdych, akoby sa to snažilo zachytiť 
ich pach. Mohlo ísť o hocijaké zviera, ale Marie vedela, že je to presne to čoho sa tak obávajú. Ako? 
Cvrčky znova stíchli a vietor prestal fúkať. Aj príroda sa toho bojí. Patrik sa na ňu veľavýznamne pozrel 
a Marie pochopila. Musia sa odtiaľto dostať. Ak tu ostanú čo i len o chvíľu dlhšie, nájde ich to. Viac 
neváhali a hneď ako dupotanie nebolo počuť, rozbehli sa preč. Marie len periférne zahliadla jemnú 
šedivú kožu a pár krvavo červených očí. V duchu sa pomodlila, pretože vedela, že hneď ako sa to po 
nich rozbehne nemajú šancu. Hrôzostrašný tvor tam však zostal stáť. Zazdalo sa jej, že videla aj malý 
škodoradostný úsmev. Hlúposť. Marie však nemohla zostať aby si preverila čo videla, pretože ruka, 
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ktorú mala prehodenú cez rameno ju ťahala ďalej. Spolu s Patrikom vliekli Filipa a rozbehli sa naprieč 
lesom dúfajúc, že sa dostanú von. Marie sa od námahy už zatmievalo pred očami, veď beh nebol jej 
silná  stránka  a  s  tiažou  mladého  chalana  na  ramenách  už  nebolo  o  čom  hovoriť.  Kolená  sa  jej 
podlomili a ona sa rútila na zem. Našťastie so sebou nestrhla aj Filipa. Patrik, ktorý ho mocne držal, 
so strachom v očiach, pozrel na Marie. 
„Si v poriadku?“ spýtala sa Silva a už jej aj podávala ruku. Marie sa zdvihla a rukami sa oprela o kolená. 
Nevládala. Svedčil o tom aj jej rýchli dych a červená tvár. 
„Myslím, že sme tomu ušli.“ povedala Maťa. Marie však vedela, že to nie je pravda. V celom lese sa 
vznášalo  zlovestné  ticho.  Poslednýkrát  sa  zhlboka  nadýchla,  vystrela  sa  a  chrapľavým  hlasom 
prehovorila: „Nie, musíme pokračovať. A to rýchlo.“ Už aj chytila Filipa pod rameno a chystala sa ísť 
ďalej. Vtedy sa to však znova pokazilo. Filipovi ochabli končatiny a stratil vedomie. Ako teraz pôjdu 
ďalej? Lesom sa ozvalo nahnevané chrčanie. Nikto viac rozumne neuvažoval. Každý chytil Filipa za 
jednu časť tela a bežali najrýchlejšie ako sa len dalo. Asi sto metrov pred nimi zazrela Marie svetlo. 
Už sme skoro tam, bolo jediné na čo mohla myslieť. Chrčanie ich rýchlo dobiehalo. Maťa zrazu pustila 
Filipovu nohu a to ich donútilo zastať. 
„Ja vás kašlem!“ vykríkla a sama sa rozbehla ďalej. Bez toho aby sa obzrela trielila priamo von z lesa. 
Nepozerala  sa  však  poriadne  a  výkriky  už  boli  márne.  Vbehla  priamo  do  netvorových  pazúrov. 
Nestihla ani zakričať. Stáli tam ako obarený. Svetlo bolo stále len kúsok pred nimi a dodávalo im nádej. 
Teraz to nevzdajú. Silvia a Marie chytili Filipa pod ranená a Patrik mu zdvihol nohy. Svetlo akoby na 
nich kričalo: „Poďte, to dokážete!“ Už, už čakali, že ich niečo schmatne a oni prehrajú rovno pred 
cieľom. Nič také sa však nestalo. Vybehli priamo do svetla na asfaltovú cestu. A vtedy to Marie začula, 
cvrčky znova cvrlikali. 
 
Meno: Zuzana Dzielavová 
Vek: 14 
Trieda: 8.B 
Škola: ZŠ Tbiliská 
Meno učiteľa: Eva Jaššová 
Téma: Voľná téma 
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Prečo je úsmev dôležitý? 

(Úvaha) 

 

  Je úsmev dôležitý? Prečo by sme sa mali usmievať? Je usmievanie zdravé alebo je to 

iba pekné?  

  Slová...milé i nemilé, pekné i nepekné... Vyslovíme ich mnoho a dokážu povedať veľa. 

Zato úsmev vie vyjadriť pozitívne emócie jediným pohybom, dokonca mihnutím kútikov.  

Už  do  života  človek  vchádza  s tým,  že  ho  vítajú  milé  úsmevy  jeho  najbližších.  Avšak 

uvedomujeme si počas bežných dní jeho význam? 

Keby  sme  sa  spýtali  ľudí,  prečo  je  pre  nich  úsmev  dôležitý,  odpovedali  by  rôzne:  kvôli 

bezchybnému snímku v dokladoch či profilovej fotografii na sociálnych sieťach... Ba dokonca, 

bezchybný úsmev sa nás valí i z reklamy na zubnú pastu. Skrátka, k dokonalému imidžu patrí 

v modernej dobe i úsmev. Ale nie je to len forma? 

Istý človek raz povedal: „Jeden úsmev vie povedať viac, ako tisíce slov.“  

Keď  sa  stratím  a potrebujem  pomôcť,  určite  nepôjdem  za  niekým,  kto  je  stále  zamračený 

a úsmev má strnulý, akoby nikdy nezažil pravú radosť. Ale keď vidím niekoho, kto sa usmieva 

ako  slniečko,  či  už  je  to muž  alebo  žena,  dokonca  i  dieťa,  hneď mi  odľahne.  V nich mám 

istotu, že mi s veľkou radosťou pomôžu. Keď som bol malý, myslel som si,  že keď sa povie 

„úsmev lieči“ je to „blbosť. Keď je niekto chorý a my vieme, že potrebuje pomôcť, stačí, keď 

ho milo pozdravíme a usmejeme sa. Teraz viem, že úsmev vie veľmi pohladiť na duši. Keď ide 

dievča po ulici, všímam si ako usmieva, ako sa smeje. Je to nádhera sa na ňu pozerať... 

Úsmevy  však nemusia  byť  vždy  iba pozitívne.  Tie  zlomyseľné,  ironické  a sarkastické 

nechajme aspoň na chvíľku bokom.   

  Koľko nás stojí darovať úsmev? 

Ak človeku nemáme čo dať, vždy máme ešte poslednú nádej. Je to úsmev. Môžeme byť hoc 

aj chudobní, ale úsmev môžeme darovať vždy. Je to náš dar obmäkčujúci srdcia nahnevaných 

ľudí,  vyjadrujúci  náš  pozitívny  vzťah  a našu  lásku.  Tak  začnime  viacej  využívať  to,  čo  sme 

dostali. A výsledok o chvíľu uvidíme...  

 

 

 

Adam Antalík, 15. rokov, IX.A trieda 

Pedagóg: Mgr. Alžbeta Batáková 

Základná škola Tbiliská 

Téma – Voľná téma 
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Ako sa v človeku nestráca človek 

(Úvaha) 

 

Každý z nás je človek, no nie každý je ľudský.  

Všetci sme tvorení z mäsa a kostí, sme rovnakí kostrou, ale nie dušou.  Dušou, jednou 

z najľudskejších častí našej existencie. Tú máme už v zárodku, keď rastieme v matkinom tele. 

Vtedy je však ešte čistá, dalo by sa povedať najľudskejšia. Potom sa narodíme a spolu s nami 

sa  vyvíja  aj  ona.  A rovnako  s ňou  aj myseľ.  Obe  vnímajú,  čo  sa  deje  naokolo,  začíname  si 

tvoriť názory.  

Lenže  narodili  sme  sa    v neľudskom  svete.  V skazenom  svete,  kde  sa  deje  veľa  zlých  vecí, 

ktoré nás ovplyvňujú – nás všetkých. Či už sú to činy všeobecné alebo také, ktoré sa týkajú 

konkrétnej osoby. No všetky, tie neľudské veci, spôsobil človek. Bol to práve človek, ktorého 

duša  naďalej  nie  je  ľudská.  Stratil  sa  v ňom  človek.  To  čo  spravil,  mohol  odpozorovať  od 

starších  ľudí,  ktorí  mu  boli  vzorom.  Neprišlo  mu  to  zlé.  Alebo  k tým  veciam  bol  istým 

dôvodom  prinútený.  A možno  ho  dusila  vlastná  zlá  skúsenosť,  ktorú  sa  snažil  dostať  von 

podobným spôsobom. Je veľa prípadov, keď duša osobnosti prestáva byť ľudská. A postupne 

začne strácať človeka. Náš svet je plný násilia, šikany a nenávisti. Vidíte ľudí, ale nie ľudskosť. 

Pretože  vy  ste  sa  ako  človek  narodili,  bolo  vám  to  dané.  Ale  je  na  vás,  či  si  ľudskosť 

zachováte.  A aj keď ju niekto stráca, ja verím, že ju ešte stále môžeme nájsť. Tento  svet je 

totiž  rovnako  plný  lásky  ako  nenávisti.  Láska  v nás  uchováva  ľudskosť.  No  podľa  môjho 

názoru  je  ešte  pár  vecí,  ktoré  sú dôležité  na  to,  aby  ste  v sebe  človeka nestratili. Hlavnou 

a prvotnou vecou je pochopiť, kým ste vy sami. Že aj vy ste človek a akceptovať sa taký, aký 

ste. Potom budete môcť akceptovať aj ostatných. Môžu byť hocijakí, naučte sa, že sú ľudia 

ako vy. Lebo ďalšou dôležitou vecou je prijatie ľudskej rasy ako takej a aj jej chránenie.  

Prestaňme slepo odsudzovať a majme rešpekt ku všetkým. Neubližujme! Pretože až 

vtedy, keď ostatných nebudeme posudzovať tým, čím sú, až vtedy budeme ľudskými. Vtedy 

v sebe nebudeme strácať človeka.   

 

Veronika Gašparová, 15. rokov, IX. A trieda 

Pedagóg: Mgr. Alžbeta Batáková 

Téma – Voľná téma 
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KARIKATÚRA 

Ako sa hovorí, každý sme nejaký. Táto múdra však naberá až prekvapivo ironický 
význam, keď sa pozriete na mňa.  

Moja tvár vyzerá vcelku bežne, má sklony vyvolávať u ľudí dojmy, ktoré by vyvolávať 
rozhodne nemala. Ale k tomu sa ešte dostaneme.  

Vec, ktorú si na mojej tvári (ne)všimnete ako prvú, sú rozhodne moje oči. Ich farba je 
dosť neurčitá, ale oveľa zaujímavejšie ako ich farba sú ich rozmery. Sú také maličké, že keď sa 
mi do nich chcete zamilovane pozrieť, musíte ich najprv na mojej tvári hodnú chvíľu hľadať. 
Niekoľko vtipných ľudí už poznamenalo, že nechápu, ako nimi vôbec niečo môžem vidieť. 
Verte mi, naozaj veľmi rada by som sa v takýchto situáciách urazila, ale bohužiaľ, ja fakt skoro 
nič nevidím. Keď som bola mladšia, mala som škrečka, ktorý sa vždy správal tak trošku 
zvláštne. Až keď zostarol, dali sme ho vyšetriť a ukázalo sa, že bol od narodenia poloslepý. To 
bol pravdepodobne dôvod, prečo si vždy udrel hlavu o trubicu napájacej fľašky keď okolo nej 
prechádzal, a potom ležal dobrých desať minút knockoutovaný na zemi. Myslím, že táto malá 
vsuvka je dokonalou metaforou pre moju urputnú snahu nájsť ráno svoje okuliare, bez ktorých 
by som asi aj ja narážala do dverí, stĺpov, skríň a všetkého ďalšieho, čo by sa opovážilo stáť mi 
v ceste. 

Môj nos mi tiež k príťažlivému vzhľadu príliš nenapomáha. Je široký a jeho línia pri 
pohľade zboku až podozrivo pripomína krivku grafu z predpovede počasia. Keď sa smejem, 
rád sa na mojej tvári drzo roztiahne do rozmerov tak závratných, že reálne nie je možné z mojej 
tváre vidieť niečo iné okrem jeho Veličenstva. Asi si viete predstaviť, aký ľúbezný pohľad to 
je. 

 
Celkový dojem krásne dotvára pár vlasov, ktoré mi odovzdane ležia na hlave. Pýšia sa 

výnimočne obyčajnou hnedo-hnedou farbou. Každé ráno mi pripravia nejaké prekvapenie, 
bohužiaľ to ale nie je ten typ prekvapení, pri ktorom skáčete tri metre do výšky. Skôr vo mne 
niekedy prebúdzajú naliehavú túžbu odsťahovať sa niekam veľmi ďaleko a začať pustovnícky 
život v osamelej domácnosti plnej mačiek. V sebaláske ma moc nepodporuje ani moja hlava, 
ktorá by v prípade núdze pokojne mohla byť použitá namiesto bowlingovej gule. 

 
Ako som už vyššie spomínala, moja tvár rada klame výrazom. Stáva sa mi viac-menej 

pravidelne, že za mnou príde niektorý z mojich kamarátov a v náhlom zápale priateľskej lásky 
sa ma spýta, čo sa mi stalo, pretože sa ževraj tvárim dosť tragicky. Ešte lepšie je, keď radšej ani 
neprídu, pretože proste pôsobím príliš podráždene na to, aby to riskovali. Táto vlastnosť mojej 
tváre ma pochopiteľne trápi, ale čo s tým môžem spraviť? Tak mi jednoducho narástla.  

 
Čo sa týka mojich vlastností, tiež by som sa mohla žalovať hodnú chvíľu. Jednou 

z najnepraktickejších čŕt mojej osobnosti je prehnaný perfekcionizmus. Vždy predtým, ako sa 
začnem učiť, musím najprv dostať svoju izbu do dokonalého stavu. Musím upratať noty na 
klavíri, vyrovnať knihy v poličke, postlať posteľ, utrieť prach, vyleštiť zrkadlo, umyť okná, 
zdokonaliť už tak dosť rovné komíniky oblečenia v skrini, povysávať, zavolať kamarátke, 
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posťažovať sa koľko roboty mám, a nechtiac stráviť ďalšie dve hodiny rozprávaním sa 
o životných osudoch všetkých ľudí v okolí, vrátane susedových psov. Potom mám tendenciu 
zaspať a ráno sa prebudiť s úsmevom na tvári a pocitom hrdosti, že som sa tak dobre pripravila 
do školy.  

 
Aj keď mi to je proti srsti, musím uznať, že pravdepodobne už po zemskom povrchu 

kráčal aj niekto krajší, logickejší a dokonalejší ako ja. Je to síce nepríjemné, ale bohužiaľ, ja aj 
moje okolie sa s tým musíme zmieriť. Veď každý sme nejaký.  
 
Dorota Kozárová,  
16 rokov, sexta 
Gymnázium, Hubeného 23, 83408 Bratislava 
Vyučujúca: Kamila Ulmanová 
Téma: VOĽNÁ 
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PRAŽENICA 

(Umelecký opis) 
 

 Sedím za stolom a so záujmom pozorujem pokrm, ktorý leží predo mnou na bielom 
porcelánovom tanieri. Ide o praženicu, teda o jedlo tvorené niekoľkými zlatistými domácimi 
vajíčkami vymiešanými na voňavom masle, dochutenými čerstvou jarnou cibuľkou 
z babičkinej záhrady a troškou mäkkého syra. 

 Nikdy predtým som takto o jedle nepremýšľala, no tieto raňajky vo mne podnecujú 
prúdy poetických myšlienok. Fascinuje ma farebné ladenie celého pokrmu: na tanieri sa mi 
nevyskytujú len tri základné farby, ale hneď niekoľko ich odtieňov. Skúmam, ako sa odtienky 
žltej stupňujú od svetlučkého sfarbenia letnej oblohy pri východe slnka, až po tmavú sýtu žltú, 
ktorú nájdete len u domácich vajec, nie v žiadnom obchodnom reťazci. Farby sa miešajú 
a vytvárajú paletu, ktorá mi pripomína slová „zem stratených sĺnk“, ktoré pochádzajú z jednej 
chronicky známej slovenskej piesne. 

 Nie sú to však len vajíčka samotné, ktorých sfarbenie obdivujem. Veľmi sa mi páči aj 
farebná postupnosť, ktorú som spozorovala u koliesok cibuľky, ktorá ešte dnes ráno rástla 
pevne zakorenená v zemi. Spektrum sa rozprestiera od život evokujúcej výraznej zelenej cez 
utlmené zelenkavé odtiene až po pokojnú bielu.  

 Celé jedlo na mňa pôsobí ako noc plná mnohých snov, ktoré sa navzájom prekrývajú 
a ráno z nich zostane len mláka zahmlených, nejasných, no zároveň krásnych spomienok, 
tajuplne pomiešaných a fascinujúcich. 

 Najkrajšie na celom pokrme však nie je farebné vyváženie ani lahodná vôňa ktorá sa 
z neho šíri a jemne dráždi zmysly, ale úsmev babičky, ktorá ho skoro ráno s láskou pripravila 
z toho, čo vlastnými rukami vypestovala, a s radosťou milujúcej ženy položila na stôl pre 
svojich najbližsích. 

Dorota Kozárová,  
16 rokov, sexta 
Gymnázium, Hubeného 23, 83408 Bratislava 
Vyučujúca: Kamila Ulmanová 
Téma: VOĽNÁ 
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          Rodinné dedičstvo 

   Vinohradníctvo a vinárstvo je v Rači najrozšírenejšia tradícia. Moja rodina sa už po niekoľko 

generácií venuje vinohradníctvu a výrobe vína. Na začiatku sa o vinohrad starali moji starí rodičia, 

ktorým ho vrátili v rámci reštitúcií. Časom ako ich vek rástol a sily ubúdali sme sa o vinohrad starali 

čoraz viac a viac. Pred rokom sme sa dohodli, že sa o vinohrad budeme starať hlavne my a oni nám 

pomôžu hlavne múdrou radou a jednoduchšími manuálnymi prácami. Náš vinohrad je situovaný nad 

Račou v oblasti Cídle II. Rozlohou nie je najväčší, ale zas najkrajší. Je veľmi pravdepodobné, že je to 

preto, lebo ho obrábame s láskou a chodíme tam pracovať vždy keď máme čas.  Nikto nás nenúti, aby 

sme tam pracovali, práve naopak, chodíme tam vždy radi, aj keď, odchádzame veľmi zničený, ale to 

predsa k tomu patrí . 

  Všetko to začína každý rok vo februári keď je treba ostrihať vinohrad ešte skôr ako sa naplnia 

konáre viniča miazgou lebo potom by mohli vyschnúť. Následne treba silné a zdravé konáre vyviazať. 

Potom prichádza obdobie orania. Orie sa približne každý mesiac . Prvým oraním sa zaoráva 

premrznuté hnojivo ktoré sa tam dá ešte pred začiatkom zimy. Ako ďalšie je potrebné vinohrad 

postriekať proti škodcom a z každého kmeňa odstrániť pomocou oceľovej kefy machy a lišajníky aby 

mohol vynič prijímať živiny a dýchať. Keď vyrastie zelená tráva tak ju treba pokosiť a zároveň treba aj 

odtrhať zálistky z kmeňov aby išla všetka sila a energia rastliny do plodu. Ako predposledný a pre mňa 

aj najkrajší bod pestovania hrozna je zber hrozna. Nakoniec už je iba spomínané hnojenie 

a zazimovanie viniča. 

  Po zbere nastáva výroba vína. Začína sa mletím a odstopkovaním hroznových strapcov, 

z pomletého hrozna sa odoberie šťava. Pomleté hrozno sa po odobratí šťavy nahádže do prešu 

a začne sa prešovať. Ešte v ten deň večer sa preš vyráža aby sa zabránilo oxidácii šťavy a šupiek. 

Všetka vyprešovaná a odobratá šťava sa dá do demižónov a nechá sa prejsť tromi štádiami šťavy, 

burčiaku až sa z toho sa stane víno. 

  Jem mi veľmi ľúto že sa tato tradícia už pomaly stráca aj v Rači a viac ako sedemdesiat 

percent viníc chátra a je znehodnotených. Ja so veľmi rád že sa táto tradícia udržiava v našej rodine 

a dúfam že sa ešte niekoľko generácií bude prenášať ďalej. Teraz sa tradícia výroby vína je na mojich 

rodičov a ja dúfam že jedného dňa to budem mať na starosť zase ja. Keďže už od malička som 

chodieval pomáhať rodičom a starým rodičom do vinohradu už viem akú prácu to obnáša a aj napriek 

tomu ma to baví dodnes a taktiež mi veľmi chutí hroznová šťava keďže víno ešte nesmiem. 

 

Martin Adamko,  

17 rokov 

Sexta, Gymnázium, Hubeného 23, 83408 Bratislava 

Vyučujúca: Kamila Ulmanová 

Téma: Tradície a ich nasledovanie 
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Ešte raz to chcem zažiť 

 
 

Stavím  sa,  že  nie  som  jediná,  ktorá  by  sa  chcela  vrátiť  v čase  a zopakovať  si  chvíle, 

ktoré  sa  nám  neustále  vybavujú  v pamäti.  Nemyslím  tým  žiadnu  výhru  v tombole  ani 

romantickú prechádzku v Benátkach. Mám na mysli chvíle strávené s mojimi najbližšími. Od 

bežných rodinných stretnutí až po dôverné nočné rozhovory o živote. 

Jeden  z momentov,  ktorý  mi  vždy  preblesne  mysľou,  sú  chvíle  strávené  s osobou, 

ktorá  síce  toho  veľa  nenahovorila,  no  aj  napriek  jej  chorobe  som  sa  jej mohla  so  všetkým 

zdôveriť.  Prečo?  Pretože  som  vždy  bola  pokojná,  že  si  ma  bez  akýchkoľvek  problémov 

vypočuje.  Pamätám  si,  akoby  to  bolo  včera.  Stalo  sa  to  minulý  rok  v období  vianočných 

sviatkov. Vonku snežilo, v obývačke už svietil vyzdobený stromček, v kuchyni vyhrávali koledy 

a celým  bytom  rozvoniavali  koláče.  Všetci  sa  skvelo  bavili  a užívali  si  predvianočnú 

atmosféru.  Moji  rodičia  k pohode  prispeli  aj  tým,  že  išli  po  dedka  do  ďalekého  Popradu. 

Každý rok hovorili:  ,,Čo keď sú to posledné Vianoce, ktoré s ním môžeme stráviť ?”  Ja som 

tak, ako vždy, netrpezlivo vyčkávala pri  vchodových dverách.  Spomínam si,  ako  som každú 

chvíľu  kontrolovala  čas.  Neskutočne  som  sa  tešila  a zároveň  bola  nervózna,  ako  bude 

reagovať.  Bol  totiž  po  dvoch  mozgových  príhodách  a jeho  reakcie  boli  niekedy  zvláštne, 

pretože následkom choroby nevedel  rozprávať. Bol  to  jediný dedko v našej  rodine, a preto 

som si vážila každý moment s ním. Všetci sme na neho dávali pozor a ani na chvíľku sme ho 

nespustili z očí. Niekedy to bolo naozaj veľmi náročné pre celú rodinu, ale aj tak sme sa tešili 

že  je  s nami.  Častokrát  som  s ním  sedela  len  tak  na  gauči,  držiac  ho  za  ruku. Aj  keď  slabú 

a vráskavú,  opätovaný  stisk  bol  vždy  silný.  Áno,  to  boli  naše  dni.  Sledovanie  filmov  jeho 

detstva, vyjedanie sladkostí, pozorovanie čerstvo napadaného snehu,  jeho oči, plné pokory, 

uprene sledovali každý pohyb. Koláče nikdy nezostali nepovšimnuté, netrvalo dlho a tácka na 

stole  bola  prázdna.  A keď  spozoroval  čo  i len  malý  smietok  na  zemi,  už  bolo  zle.  Nikdy 

nezabudnem na čiapku, ktorú mu mamina kúpila. Joj akú mal len radosť. Do rána ju nechcel 

dať dolu z hlavy. Nič na svete ma nepotešilo viac, ako to, keď sa dedko v našej spoločnosti 

cítil spokojne a šťastne. Keď som videla ten radostný a úprimný úsmev na tvári. Viac sa tešil 

z nás, ako zo samotných Vianoc. A to robilo atmosféru krajšou a jedinečnou.  

Takéto Vianoce, už žiaľ znova nezažijem, nakoľko nás dedko nedávno navždy opustil. 

No spomienky na neho ostávajú v mojom srdci.  

 

 

Mária Vančová, 16 rokov, kvinta 

Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava 

Vyučujúci SJ: Mgr. Helena Al Zafari 

Téma: Voľná téma 
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Komu sa nelení, tomu sa zelení. 

           

Komu sa nelení, tomu sa zelení. Porekadlo známe od nepamäti naberá v uponáhľanej a rušnej dobe, v 

ktorej žijeme, čoraz väčšiu dôležitosť. Hneď na začiatku si musíme vysvetliť jednu vec. Toto porekadlo 

sa  skladá  z dvoch  častí.  Časti  dobrej,  ktorá  čaká na  všetkých pracovitých  ľudí  a tých,  ktorí  si  idú  za 

svojimi cieľmi, snami a víziami aby dosiahli to po čom túžia. No, potom je tu druhá strana, strana zlá, 

pretože  ako  sa  vraví:  „Každá  minca  má  dve  strany“,  určená  pre  lenivcov  povaľačov,  pochabejov, 

príživníkov, hlupákov, či zlodejov. Ľudia, aby naplnili svoj život a zostali na takzvanej dobrej, alebo pre 

nás príťažlivejšej strane porekadla, potrebujú a chcú veľa cieľavedomého pohybu, činnosti či práce. Tí 

leniví zostávajú na druhej strane porekadla. 

Komu sa nelení, tomu sa zelení, krásne to slovenské porekadlo. Dokonca by sme mohli povedať, že 

toto porekadlo je ako dve strany mince, ktorá sa kotúľa v mojej peňaženke. Aj ona rozhoduje o tom, či 

mi ostanú ešte nejaké peniaze a bude sa mi zeleniť, alebo ich miniem a budem si ako hovoria moji starí 

rodičia, leniť. 

Samozrejme,  každý  chce  byť  na  strane  úspešnej,  veď  komu  by  sa  chcelo  žiť  neustále  v neúspechu 

a nepriazni? Správne, nikomu! Lenže nájdu sa niektorí  ľudia, ktorí si myslia,  že môžu okabátiť staré 

slovenské porekadlo a budú si hovieť pekne doma a bude sa  im zeleniť. Nič nie  je  len tak,  radšej si 

rozpovieme príbeh, ako vlastne toto slovenské porekadlo vzniklo. 

Vznik tohto porekadla sa traduje už od roku 1458 keď v jednej malej slovenskej dedinke učupenej pod 

Malými Karpatmi nastalo horúce leto. Všetko mrelo ako pri more, úroda schla a nebolo čo jesť. Problém 

bol v tom, že vody bolo dosť. Hneď nad mestom, sa týčilo blankytne modré jazero. Státisíce litrov vody, 

len čakali na to, aby si nimi ovlažil niekto popraskané pery, či ovlažil rozhorúčené čelo. Lenže obyvatelia 

boli leniví vykopať kanál a zaviesť vodu do mesta aby uhasili svoj čoraz väčší smäd. Sedeli len doma 

a čakali, že sa spustí dážď a vyrieši ich problém. 

Lenže nestalo sa tak. Sucho bolo aj naďalej, slnko nedalo šancu jedinému oblaku aby sa prehnal ponad 

mesto a ako žiarivý žltý policajt stále kontrolovalo oblohu. 

Nakoniec  to  už  richtár  dediny  nemohol  vydržať.  Zvolal  všetkých  obyvateľov  na  najvyšší  kopec  nad 

mestom,  i rozhodol sa,  že koho záhrada bude najmenej vyschnutá musí vyriešiť  sucho a priviesť do 

mesta  vodu.  Inak  ho  čaká  šibenice.  Bolo  to  síce  dosť  surové  riešenie,  ale  richtár  bol  už  so  silami 

v koncoch. 

I stoja si oni na tom kopci, hlavy k mestu otŕčajú okále otvárajú, i idú si oči vyočiť. Na kraji dediny leží 

chalúpka utešená, zeleným brečtanom obrastená. Ale to nie je všetko. Záhrada je zakvitnutá, dvor len 

hýri farbami ako živá dúha dokonca sa richtárovi zdá, že vidí aj malé jazierko plné rýb. Nemôže tomu 

uveriť  otočí  sa  naspať  k davu  i volá  naň:  „Ej milí  občania.  Ráčte  sa  ukázať  ten,  ktorého  je  tamten 

chalupisko i predstúpte pred nás, kto odmietne sa domom preukázať šibenica ho neminie“. 

V dave to zašuchotalo ako víchor, nikto nevedel čia je záhrada, veď skončiť na šibenici to môže človeku 

celý  deň  pokaziť.  I kde  tu  zrazu,  rozostúpi  sa  rad,  a v tom  priestore  si  vykračuje  sedliak  Ondrej. 

Nohavice celé od blata, spod širáka mu slama trčí gate šnúrou opásané postaví sa pred richtára. „A 

čože je pán richtár, vari mám z chalupou niečo? Či mi strecha zateká? Alebo je trávnik nepokosený? 

Nebodaj mi polievka na sporáku horí?“ pýta sa Ondrej. Richtár prekvapený, nechce dať najavo údiv 

i snaží sa to zamaskovať. „Ondrejko poviem vám tak, ako sa tak dívam na tú našu dedinu, voľačo sa 

vám tam pri tej chalupe zelení.“ Povie richtár a dúfa, že nie je vidno ako vyvaľuje okále na Ondrejovu 

chalupu.  „Veru  pravda  pán  richtár  zelení.“  povie  Ondrej  a lišiacky  sa  usmeje.  „Viete  pán  richtár, 
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jedného rána som vstal, a povedal som si, že sa mi už nechce leniť. Že by som aj dačo iné mohol robiť. 

Tak som vyšiel von a ajhľa, záhrada je vyschnutá. Strašný hnev ma pochytil, poviem vám namôjveru 

očervenel som ako paprika. Ako tak tam stojím obzerám sa kade tade. Zrazu moje bystré ucho vodu 

začuje. Vzal som krompáč lopatu zo šopy, i dal som sa tým smerom kopať. Kopal som, kopal až som sa 

k jazeru prekopal a kanálom som zviedol vodu do záhrady. A nuž, preto sa mi tak pekne zelení. Richtár 

začudoval sa Ondrejovi, ale videl, že záhrada je pekná a i on chce takú mať, otočil sa k davu a rozrečnil 

sa.  „Každý do domu  svojho odoberie  sa  vezme  vidly,  lopaty, motyky  a ide  sa  kanál  kopať.  Pretože 

oddnes sa už ani mne nechce leniť, aj mne sa chce zeleniť“ povedal.  I pobral sa dav do svojich domovov 

a každý si kopal kanál, aby sa aj jemu mohlo zeleniť ako Ondrejovi a aby mal dostatok vody pre svoj 

statok. Neskôr,  keď obyvatelia postavili Ondrejovi  sochu na počesť  toho,  že  ich  zachránil  od  sucha 

richtár nechal na námestí vyhlásiť. „Od dnešného večera až do konca sveta nášho, vydáva sa v našom 

meste nový zákon, aby sa nezabudlo na toho kto nás oslobodil od sucha a kto k nám vodu priviedol, je 

dneškom zákon platný: Komu sa nelení, tomu sa zelení. A komu sa to ľúbiť nebude tak si v klade pár 

dní pobudne.“ A bolo. Obyvatelia mesta od toho dňa boli pracovití a už sa neulievali na pieckach ako 

kedysi. A tak sa zrodilo porekadlo Komu sa nelení, tomu sa zelení. A ostalo tu medzi nami až dodnes. 

 

Meno: Cisár Adam  

Vek: 17 rokov  

Trieda: 3.A 

Gymnázium, Hubeného 23, 83408 Bratislava 

Vyučujúca: Kamila Ulmanová 

Téma: VOĽNÁ 
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Dážď 

Sedíš  vonku  na  lavičke  pod  dáždnikom  a sleduješ,  ako  na  lupene  ruží  dopadajú 

dažďové kvapky. Zhlboka sa nadýchneš a zacítiš vôňu mokrej pôdy. Kvety pijú a dážď z nich 

zmýva všetok ťažký prach. Na chvíľu zatvoríš oči a pocítiš studený vánok hladiaci tvoju tvár. 

Započúvaš sa do nevinného spevu vtákov, ktoré ti slobodne poletujú nad hlavou. Akosi ťa to 

upokojí.  Všetok  mestský  ruch  zmizol  a si  tu  len  ty,  vôňa  dažďa    a príroda.    Ruku  pomaly 

načiahneš von a čakáš, kým na ňu dopadnú desiatky ligotavých kvapiek. 

  Dážď je pokojný a ty cítiš, ako schladzuje tvoje myšlienky... Myšlienky, ktoré ti v noci 

nedovolia spať. Tvoje vnútro pohltí pocit úľavy. Zrazu zbadáš akúsi postavu. Je to starší muž 

v dlhom béžovom kabáte. Nevieš, kto to je, no cítiš sa, akoby si ho poznal roky. Podíde bližšie 

a ty  si  všimneš  jeho blankytne  modré  oči,  v ktorých  vidno  lásku.  Nepozdraví  ťa  a rovno 

prehovorí: „Plač  je  dážď  ľudstva.  Zachraňuje  a keď  ho  dlho  niet,  neveští  to  nič  dobré.  Po 
dlhých suchých dňoch jednoducho prísť musí, a keď príde,  je mocný. Čím dlhšie ho nebolo, 

tým  je  potom  silnejší.    Zachráni  dušu,  ktorá  pred  sebou  tajila  svoje  city  a trápenia. 

Presviedčala  samu  seba,  že  je  všetko  v poriadku.  Plač  je  ako oslobodenie od emócií,  ktoré 

sme  v sebe  dusili  dlhé  dni  ba  aj  mesiace.  Lieči  naše  duše.  Bolí,  no  zároveň  pomáha. ” 
Nečakal,  kým  odpovieš,  len  odišiel.  Pôsobil  vyrovnane  a pokojne.  Pozeráš  na  jeho  chrbát 

vzďalujúci sa do neznáma a rozmýšľaš, kto to vlastne bol a či ho ešte niekedy uvidíš.  

Na niektoré veci v živote však nikdy nedostaneme odpovede. Tak to proste funguje. 

Ale nie  je práve to to nádherné? Môžeme vymyslieť milión otázok a nájsť milión odpovedí, 

no nie vždy zistíme, či sú pravdivé.  Jedno je však isté a to fakt, že tento upršaný deň navždy 

utkvie v tvojej pamäti. 

 

 

 

 

Hana Strečanská, 16 rokov, kvinta 

Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava 

Vyučujúci SJ: Mgr. Helena Al Zafari 

Téma: Voľná téma 
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Ing. Zuzana Brnoliaková, Phd. (42 rokov) 

Marcové slnečné popoludnie 

Keď sa blato zazelená, 
krajina je premenená 
na dychtivé mláďa, 
čo lúče slnka hľadá. 

 
Ten bod zvratu, 

že jar je tu 
a zima z dohľadu 

neomylne zdvihne náladu. 
 

Na to netreba kompasy - 
každá vôňa je svieža akosi 

viac prívetivo, 
život bujnie nadšene a divo... 

 

Meditácia v jóge 

Farebné kruhy  
letia tmou - 
a sú všade: 

skrze mňa i predo mnou. 
 

Pokoj,  
pohyb žiadny, 

svet je vákuum, 
na zlobu prázdny. 

 
Ticho - výdych - nádych. 

Nič netreba, 
žiadne MUSÍ SA,  
príkazov žiadnych. 

 
Milujem tých  

pár minút úľavy, 
keď telo sa rozpustí 
ako cukor do kávy. 

 

 
 
 

Platí bez debaty 

Čo koho  
do toho, 
čo bolo: 

vlak na trati 
sa tiež neobráti. 

 
Aj vodopád 
padá rád: 

keď je na dne, 
ani ho nenapadne 

vstať. 
 

Starnutie je cesta, 
nie pád: 

kto má koho rád nerieši vzhľad, 
vie, že lepšie je byť  

ako mať... 
 

Ticho lieči 

Sú momenty keď treba 
utiahnuť sa do seba, 
odmlčať sa na chvíľu 

a chrániť to tú 
integritu. 

 
Nechať sa roztrhať na kusy - 

nie, to ja nemusím! 
 

Tak ako je čas blázniť sa a žiť, 
tak nastane okamih 

vravu utíšiť 
a vnútorné hlasy načúvať. 
Majú veľa čo povedať... 

 
Oddať sa takej očiste 

osvieži, 
to viem zaiste. 

Odporúčam vrele, 
potom sa vždy cítim skvele.
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Emília Filipová, 89 rokov 

JESENNÉ  SLNKO 
 

Nemôžeš si ho pomýliť 
s jarným. 

Aj keď ich úsmevy 
majú spoločného menovateľa: 
túžbu vzbudiť v nás ilúziu tepla. 

No ani jednému 
sa to dosť dobre 

nedarí. 
 

Jarné ‐ 
má ešte príliš skrehnuté dlane 

a jesennému 
už od včasného rána 

zamŕza dych. 
 

Nemôžeš si ich pomýliť. 
A paraboly ich dráh 

sa pretnú iba v nekonečne 
na hranici 

zrodu a zániku. 
 

Nemôžeš si ich pomýliť, 
najmä, keď pri potulkách 

príliš farebným odpoludním, 
namiesto teplých prísľubov 

včasných svitaní 
a bledej zelene klíčiacich tráv ‐ 
stretáš len bledosť rozlúčky.... 

 
Zem čaká mĺkvo a odovzdane, 

ako starec na podstení 
zmierená s nevyhnutnosťou. 

 

 

JARNÉ IMPRESIE 
 

 
Podarujem ti 

biely úsmev snežienok 
keď dozrie čas. 

 
Nesmelú jar 

načriem do skrehnutých dlaní... 
Vzkriesi 

hlušinu v nás ? 
 

Zem žije opäť v strehu. 
Snáď dôverčivé pohľady tráv 

nespáli mráz. 
 

Dotýkame sa 
poznačení plachosťou. 
Pupočnou šnúrou 
prikovaní k zemi, 

trpezlivej v bolestiach. 
 

Platíme vedno 
za život čo sa rodí 
vôkol ‐ aj v nás. 
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Emília Filipová, 89 rokov 

SMÚTOK  BRIEZ 
 

Ľúto mi prišlo 
opustených briez 
Skľúčene stoja 

v sivom ráne dňa 
Krehké konáre 
tak zúfalo holé 
ticho vzpínajú 

k bezútešným mračnám 
 

Čakajú slnko. 
Márne. 

Na stodole 
krákajú vrany, 
odklínajú Zem, 
čo zaťala sa ‐ 
odoláva času. 

 
Brezy len stoja 

v chladnom polosne, 
biele telá sa dojímavo 

trasú. 
A ja si ladím 

vlny svojho srdca 
na citlivý tón vášho 

čakania, 
skrehnuté briezky. 

 
Tou vytúženou cestou 

pôjdem s vami 
k novej jari. 

Snáď predsa príde. 
Zavialo čerstvým chladom 

pod horami. 
Za skúpe slnko 

zaplatíme draho ‐ 
poslednou mincou, 
zmarenými snami. 

 
No i tak vďačím nebu, 

že vás mám, 
vy smutno – krásne lásky 

mojich dní.. 
Vedno sa čaká krajšie, 

mne i vám. 
 

KRÁTKA   DLHÁ   CESTA 
 

Vesmír bez konca 
a bez začiatku, 
ten vo mne, 

aj ten v nekonečne, 
čo životom čias 

žije 
 

Vždy k  nemu vzhliadam, 
keď môj pomaly 
stráca farby. 

Aj hviezdy sa v ňom 
prestávajú rodiť 
a zhoria na dne 
rodnej galaxie. 

 
Keď straty presahujú 

nálezy, 
spália to málo 
na čom záleží. 

Môj vesmír tmavne ‐ 
hoci ešte žije. 

 
 

Bolo to krásne, 
bolo toho málo. 
No aj tak vďaka ‐ 
snáď to zato 

stálo.... 
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Rača – miestečko na dlani 

 
V malebnej časti krajiny. 

Na rozhraní Karpát a nížiny. 
Je miesto, má svoje dejiny. 

Na Slovensku leží. 
 

Miestečko ako na dlani. 
V tom Račišdorskom chotári  

      Pre toľko božskej  nádhery,        
čo pohľad teší. 

 
Rača je záhrada, vinný kraj 

Kde vínku darí sa „Tak si ho daj!“ 
To chutí v duši, až srdce ti búši. 

 
Rača s prívlastkom miesto „Naj“ 
Korene frankovky tie „Nerúbaj“ 
Len si ju uži, po dúškoch uži. 

 
Družne žijú tam rodiny 

Čas trávia spolu dlhé hodiny 
  Pre dôvod im prostý, jediný 

na ktorom záleží. 
 

Rača miestečko na dlani 
S vinohradmi pod Karpatami 
Pre toľko božskej  nádhery, 

čo pohľad teší. 
 

Rača je záhrada, vinný kraj. 
Kde vínku darí sa „Tak si ho daj!“ 
To chutí v duši, až srdce ti búši. 

 
Rača je miesto na zemi „Ráj“ 

Jej silné korene „Nerúbaj!“ 
Nech všetkým slúži... 

 

 

 

Rastislav KOCIÁN, 43 rokov, 
  
Voľná téma 
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