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Mimočítanková literatúra 

Odporúčaná literatúra na šk. rok 2009/2010 

5. ročník: 

 1. Slovenské ľudové rozprávky od zberateľa P. Dobšinského 

 2. autorské rozprávky: H. Ch. Andersen, Grimmovci, Ďuríčková,  

              Feldek, Hevier, Rúfus, a ďalší ... 

 3. Povesti podľa vlastného výberu: Habovštiak, Horák, Ďuríčková,  

              Domasta, Marec, ... 

 4. Encyklopédie podľa vlastného výberu 

 5. Príbehy zo života: Jarunková, Šikula, Ondrejov, Blažková, ... 

 

6. ročník:  

 1. Slovenské ľudové balady – Išlo dievča po vodu, zber. M. Ďuríčková 

 2. Bájky od autorov: Ezop, Záborský, La Fontaine, Krylov, Petiška,  

             Čapek, ... 

 3. Historická povesť od slovenských spisovateľov 

 4. Dobrodružná literatúra: Verne, Defoe, Brezina, May, Kipling, ... 

 5. Detská detektívna literatúra: Mlčochová, Kästner, ... 

 6. Báje 

 

7. ročník: 

 1. E. Hemingway: Starec a more 

 2. D. Defoe: Robinson Crusoe 

 3. Dobrodružná literatúra, western 

 4. Dievčenský román: Montgomeryová, Blažková, Šrámková, Vášová 

 5. Poézia P. O. Hviezdoslava 

 6. Príbehy zo života detí: Kukučín, Tajovský, Dobiáš 

 

8. ročník: 

 1. Pieseň večne mladá – výber zo štúrovskej poézie 

 2. M. Figuli: Tri gaštanové kone 

 3. Príbehy zo života detí: Holka, Blažková, Vášová, Hevier, ... 

 4. Literatúra faktu: Zamarovský, Ferko, Dvořák, Kučera, ... 

 5. Denníky 

 6. Vedecko-fantastický román: Doyle, Čapek, Verne 

 

9. ročník: 

 1. Výber z lyrickej poézie štúrovských autorov, Krasko, Kostra,  

               Peteraj, Filan,      Zeman, ... 

 2. Výber z prózy M. Kukučína, Exupéryho, zo  svetovej literatúry 

              Steinbeck, ... 

 3. Historický román: Zúbek, Horák, zo svetovej literatúry Ch. Jacq,  

              Stoll, ... 

 4. Vedecko-fantastický román: Repko, Verne, Tolkien, Asimov, ... 

 5.  Literatúra faktu podľa vlastného výberu 
                                                                                                      Spracovala: Mgr. Ľ. Gduľová,  



Literárne výročia 

90. výročie narodenia 

 

 Mária Ďuríčková sa narodila 29. 9. 1919 vo Zvolenskej Slatine 

a zomrela 15. 3. 2004 v Bratislave. Táto významná slovenská spisovateľka bola 

prekladateľka aj scénaristka, šéfredaktorka detských časopisov (Slniečko, 

Zornička), pracovala ako redaktorka v Mladých letách. Vo svojich dielach 

citlivo zachytávala zážitky dospievajúcej mládeže, jej citové konflikty, kládla 

dôraz na charakter postáv. Používala žiacky slang. 

 Jej diela boli preložené do 21 jazykov, dokonca do japončiny. 

Zostavovala zborníky a výbery z tvorby, často siahala po ľudovej slovesnosti 

a jej motívoch. 

 Uvádzame aktuálnu ponuku jej známych diel pre deti a mládež 

z vydavateľstva   

                                                  Martinus a Legenda: 

2008, 2009  Kľúče od mesta 

2006  Slncové dievčatko 

2005  Majka Tárajka, Poslali ma vaši k našim 

2004  Zlatá Brána, Bratislavské povesti, Zlatá hrkálka, Zlatá priadka 

2002  O Guľkovi Bombuľkovi, Spievanky a hádanky, Jasietka 

          Viaceré jej diela boli sfilmované: My z ôsmej A, Kľúče od mesta,  

           Danka a Janka, Bratislavské rozprávky, A pobežím až na kraj sveta  

          (podľa Majky Tárajky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    100. výročie narodenia 

Margita Figuli 

 

 Margita Figuli sa narodila 2. 10. 1909 vo Vyšnom Kubíne a zomrela 26. 

3. 1995 v Bratislave. Už ako 12 – 13-ročná začala písať básne. Jej próza 

pochádza z netradičného prostredia, dominuje téma lásky a krásy slova. Písala 

tzv. lyrizovanú prózu. 

 Do literatúry vstúpila autobiografickou poviedkou List od otca r. 1932. 

Potom nasledovala novela Uzlík tepla a zbierka noviel Pokušenie. Najkrajšie 

dielo Tri gaštanové kone vyšlo roku 1940. Táto „legenda o láske“ vyšla už 

v trinástich vydaniach. 

Štvordielny historický román o zániku Chaldejskej (Novobabylonskej) ríše 

Babylon je z roku 1946. Román Víchor v nás z roku 1974 čerpá z prostredia 

Oravy. 

 Tvorba pre deti a mládež: 

1956  Mladosť, ide o autobiografickú románovú kroniku, sfilmované pod  

          názvom Biela voči  oblohe 

1963  Môj prvý list, poetická rozprávka pre deti 

1964  Ariadnina niť, román 

1980  Balada o Jurovi Jánošíkovi, lyricko-epická skladba 

 Napísala libreto k baletu Rytierska balada. Prekladala z češtiny rozprávky 

Karla Čapka a K. J. Erbena a vyšli pod názvom Zlatovláska.                       

                                                                                                                         Mgr. Ľ. Gduľová 

   



Najkrajšie bájky 

 

Dva byvoly 

 

 Stretli sa raz dva byvoly oproti sebe na úzkom kamennom  mostíku nad 

priepasťou. 

 Oba chceli prejsť na druhú stranu, no nevedeli sa rozhodnúť, kto pôjde 

prvý. Najprv sa hádali: „Ja som prišiel prvý!“ 

 „Nie, ja som tu bol prvý!“ 

 „Ja som tu bol omnoho skôr, ako ty, preto musím ísť najprv ja.“ Potom 

nastavil rohy a povedal: „Poď sa pretláčať a ten, kto pretlačí toho druhého na 

druhú stranu, vyhráva a má právo prejsť prvý.“ Zapreli sa do seba tak, až stratili 

rovnováhu a obaja spadli dolu do priepasti plnej vody. 

Na druhý deň sa stretli iné dva byvoly, ale tie už boli múdrejšie. Jeden sa 

druhému uhol z cesty a ten druhý zatiaľ pokojne prešiel. 

 Tak to má byť, človek musí vedieť ustúpiť.  

Tomáš Borecký, 6.A 

 

 

Mačka a myš 

 

 Malá myška si raz uchmatla kúsok jedla a chcela si ho v pokoji vychutnať. 

 Nestihla ani vliezť do svojej diery, lebo ju dolapila jej nepriateľka mačka. 

Myš sa zľakla, že mačka jej ten kúsok jedla bude chcieť ukradnúť. Utekala, čo 

jej nohy stačili. Mačka poďho rýchlo za ňou. Na rohu ju zastavil kamarát 

slimák. Myška mu stihla všetko rýchlo porozprávať. Slimák jej na to: „Čo si to 

za myš, keď nevieš, že mačka ide len po tebe.“  

 Vtom ju mačka dobehla a bolo neskoro. Skočila na myšku a schmatla ju. 

Doplatila na vlastnú hlúposť. Aj niektorí ľudia na ňu doplácajú. 

Petronela Gajdošová, 6.A 



Pyšný medveď 
 

 

 Bol raz jeden medveď, ktorý žil v dutine pod stromami. Žil stále 

sám a sám. 

 Raz prišiel k nemu jazvečík a začal ho vychvaľovať: „Ach, 

medveď, aký si len krásny a vzdelaný. Prečo len nemáš žiadnu 

nápadníčku? Mal by si ísť na nejakú zvieraciu párty.“ 

„Myslíš, že by to bolo vhodné? spýtal sa medveď. 

„No jasné, ale najprv ťa musím poriadne poobliekať.“ Jazvečík 

obliekol medveďovi smoking a odprevadil ho k miestu, kde sa konala 

lesná párty. Jazvec zatiaľ utiekol. Na medveďovi sa začali všetci 

smiať, lebo nikto v lese nebol takto vyobliekaný. 

 Medveď si uvedomil, že priateľku si takto nezíska. Uvedomil si, 

že nezáleží tak na výzore človeka, ako na jeho povahových 

vlastnostiach. Tie má ukryté vo svojom vnútri. 

Karolína Mlynaričová, 6. A 

 

 

 

                                    



Bocian a lastovička 
 

  

 V istý deň si sadol bocian na hrubý konár a pozoroval 

lastovičku, ako kŕmi svoje drobné vtáčatká. 

 Takto k nej prehovoril: „Veru, veru lastovička sestrička, 

nezávidím ti.“ 

„ Nechápem, prečo tak rozprávaš,“ odvetí lastovička. 

„Ty musíš v zime či v lete, či svieti slnko alebo leje, len na oblohe 

byť. Stále pre ten svoj drobizg zháňať potravu. Nezávidím ti taký 

život. Ja nepotrebujem ani rodinu, ani deti, čo si ulovím, to si aj zjem. 

A keď letím nad jazerom, všetky žaby poskáču do vody,“ dopovie 

bocian. 

„Veľká chvála ti patrí, bocian! povie lastovička. „Ja som iná, mňa sa 

nemusí nikto báť. Ja lietam len preto, aby som nakŕmila svoje deti 

a videla ich spokojné a šťastné.“ 

 Aj rodičia majú taký zvyk. 

Jaroslav Mihálik, 6. A 

 

Muchy 

 

 V jednej komore sa rozlial sladký med. Hneď sa tam zlietol veľký roj 

múch a pochutnával si na mede. 

  Med bol taký sladký, že sa muchy nevedeli od neho odtrhnúť. Nohy sa im 

však čoraz hlbšie zabárali, až napokon nemohli vôbec vzlietnuť. 

„Beda nám, nešťastniciam,“ vraveli, keď sa už celé topili v mede. 

„Za sladkú rozkoš zaplatíme svojím životom!“ 

 A tak sa aj stalo. Boli nenásytné, a to sa nevypláca. 

                                                                                                               Martina Cingeľová, 6. A 



Moje povolanie 

 

     Najprv, by som sa Vám chcela predstaviť. Volám sa Veronika Glovňová 

a mám 14 rokov. Ako z mojej predchádzajúcej vety vyplýva som deviatačka 

a o necelý rok ukončím školskú dochádzku na základnej škole. 

     A čo ďalej? Pýtam sa to sama seba. Či nebude moje učenie márne? Uplatním 

sa v mojom budúcom zamestnaní? Tak, to sama neviem. Na svete je veľká 

finančná kríza dopadla hlavne na financie a obávam sa toho, či budú moji 

rodičia schopní financovať mi školu. Chcela by som sa stať vychovávateľkou 

alebo učiteľkou. Keďže pedagogická akadémia v Bardejove nie je, tak sa 

chystám do Prešova. Viem, že je to trošku ďalej, ale som s tým zmierená. 

Rodičia ma v tom podporujú a držia mi palce. Prijímacie skúšky, či talentové 

skúšky ako som už počula od iných učiteľov a kamarátov, sú ťažké. Keby to 

nevyšlo, tak ma to bude mrzieť a skúsim to na gymnáziu. 

     Dúfam, že sa to podarí, možno sa zlepší aj ekonomická kríza a o niekoľko 

rokov budem kolegyňou našich pani učiteliek. 

Veronika Glovňová, 9. A 

              

    



Môj pes Rikon   

 

 

     Môj psík sa volá Rikon. Je to nemecký ovčiarsky pes. Vyzerá krásne, nevinne 

a milučko. Je ešte malý, ale veľmi hravý a po každom skáče. Vlastne nie, skáče 

len po mne. 

     Hlavu má úmerne veľkú k svojmu veku a oči má tmavé a vyzerajú ako 

mandle. Uši má ráno ešte sklopené, po hodine sa mu postaví jedno uško a až 

okolo obeda sa mu postaví aj druhé. Papuľu má veľkú a rýchlo hltá. Ňufák má 

čierny. Zuby má ešte mliečne, ale teraz v štvrtom a piatom mesiaci mu budú 

vypadávať a narastú mu nové. Krk má silný. Tam sa mu svalstvo ešte len vyvíja. 

Telo má zatiaľ ako natiahnutá guľôčka, ale hrudník už má dosť široký, 

hnedožltej farby. Chrbát má pevný, silný a oveľa tmavší. Chvost má polodlhý 

a huňatý. Predné nohy má rovné. Zadné nohy sú trochu posunuté dozadu. Laby 

má okrúhle, vankúšiky na labkách sú tvrdé a tmavej farby, ale nie sú drsné. 

Pazúriky má silné a tmavé. Srsť má na hlave kratšiu, na krku a tele už ju má 

trocha dlhšiu a bohatšiu. Farbu má po celom tele okrem hrudníka čiernu. 

     Rikona mám rád, no niekedy ma nahnevá. Na štvormesačného psa je rýchly. 

Podľa mňa to bude vynikajúci policajný pes. 

 

Damián Džamba, 6. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naša škola 

 

     Naša škola sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí, v strede obce 

Malcov. 

     Keď som začala navštevovať školu Malcov, bola staromódna, no pred 

polrokom sa začala škola meniť na nepoznanie. Robotníci tvrdo dreli na 

rekonštrukcii a výsledok sa prejavil pred mesiacom. Škola bola v tvare 

obdĺžnika a spravila sa ďalšia prístavba, v ktorej máme šatne a čoskoro tam 

bude aj bufet. Škola dostala nový šat a veľmi sa zmodernizovala. Teraz je 

zateplená a s novou pestrou farbou fasády. Škola vynovila učebne, ktoré sa mi 

teraz viac páčia. Hlavne vo fyzikálnej učebni LCD televízory. 

     Ak vchádzate do školy hlavným vchodom, priamo sa dostanete do jedálne, 

kde sa vynikajúco naobedujete. Aby škola bola ešte modernejšia, je treba 

zmodernizovať aj triedy. 

     Naša škola je jedna z tých, do ktorej sa financovalo z eurofondov a je jednou 

z najkrajších škôl v okolí. 

Adriána Sentivániová, 6. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Moja škola 
 

 Moja škola sa nachádza približne v strede Malcova. Svojou plochou 

zaberá asi tri hektáre. Poza školu tečie Večný potok, ktorý krásne šumí. Pred 

školou sa nachádza novinový stánok. Keď prejdeme cez cestu, tam sú 

autobusové zastávky, Grécko katolícka cirkev a bytovky.  

Škola má aj krásnu záhradku, o ktorú sa starajú aj žiaci druhého stupňa. 

Škola má tvar obdĺžnika. Robotníci ktorí sa na tejto stavbe podieľali ju krásne 

zrekonštruovali. Namaľovali ju na oranžovo so sivými pasmi. Postavili aj 

chodbu ktorá spája areál C s areálmi B a A. V hlavnej chodbe je nová podlaha, 

šatne a možno tam bude čitáreň. V pavilóne A sa nachádza riaditeľňa, triedy od 

prvého ročníka po štvrtý, kabinety, sklad, toalety. Cez A pavilón sa vchádza do 

telocvične. V telocvični sú šatne, sklad, veľká i malá hala. V pavilóne B sú 

triedy a počítačová učebňa. Pavilón C sa rozdeľuje na pravé a ľavé krídlo. Naša 

trieda je umiestnená v ľavom krídle. V tom pavilóne sa tiež nachádza zborovňa. 

Vedenie školy zakúpilo do tried nové lavice, stoličky, tabule a elektroniku. 

Každý rok dostavajú deti v hmotnej núdzi učebne  pomôcky. V školskej jedálni 

pred rokom urobili novú podlahu. V nej sa konajú plesy či detské diskotéky. 

Pani upratovačky sa starajú o čistotu v škole. O vianočnú výzdobu sa starajú 

vyučujúci a školník. Pani učiteľky a učitelia na hodinách výtvarnej výchovy 

robia so žiakmi vkusné ozdoby. Na našej škole je množstvo učiteľov, ktorí nás 

vedia dobre naučiť.  

 Mám rada malcovskú školu a preto do nej rada chodím. 

Dúfam, že čaro a krása tejto školy bude zachovaná pre ďalších žiakov. 

 

 

 

                                                                                                           Karolína Mlynaričová, 6.A 

 

 

 

 

 

 



                                             Naša  škola  

 
         Naša škola sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí v strede  obce 

Malcov.  

          Keď som začala navštevovať školu Malcov,bola staromódna,no pred 

polrokom sa začala škola meniť na nepoznanie. Robotníci tvrdo dreli na 

rekonštrukcii a výsledok sa prejavil pred mesiacom. Škola bola v tvare 

obdĺžnika a spravila sa ďalšia prístavba ,v ktorej máme šatne a čoskoro tam 

bude aj bufet. Škola dostala nový šat a veľmi sa zmodernizovala. Teraz je 

zateplená a s novou pestrou farbou fasády. Škola vynovila učebne, ktoré sa mi 

teraz viac páčia. Hlavne vo fyzikálnej učebni LCD televízory. Ak vchádzate do 

školy hlavným vchodom, priamo sa dostanete  do jedálne, kde sa vynikajúco 

naobedujete. Aby škola bola ešte modernejšia, je treba zmodernizovať aj triedy.  

           Naša škola je jedna z tých, do ktorej financovali z eurofondov a jednou z 

najkrajších škôl v okolí. 

                                                                                                           Adriána Sentivániová, 6. A        
 

                                                 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Populárna hudba a súčasnosť 

 

     Čo nám hovorí názov populárna hudba? Z literatúry sme sa dozvedeli, že je 

to akýsi druh hudby, ktorý každý obľubuje a patrí konkrétnemu obdobiu. 

V minulosti boli slávny napríklad títo skladatelia: J. S. Bach, Carl Orff, Sergej 

Prokofiev, ... Vďaka nim sa hudba šírila a rozvíjala ďalej. Teraz si už len 

málokto spomenie na nich, ale práve oni značne vplývali na rozvoj prítomnosti. 

     V 21. storočí vznikli nové hudobné smery ako sú Pop, Rap, Pank, ktoré sa 

rýchlo chytili nielen u mladých, ale aj starších. Ľudové piesne, tak ako to bolo 

zvykom, zostali naďalej rozvíjané na dedinách. Populárnu pieseň reprezentuje 

v súčasnosti Zuzana Smatanová a jej najnovšia pesnička Daj ruku do mojej 

ruky, Desmod – Lavíny a pod. Dara Rolins začínala ako malá hviezdička 

a v populárnej hudbe aj pokračuje. Jej pieseň Zvončeky šťastia, ktorú spievala 

ako 11-ročná sa zúčastnila aj v tohtoročnej Česko-Slovenskej Superstar, v ktorej 

si s ňou zaspieval nestarnúci Karel Got. 

     Majme na pamäti, že hudba sa môže aj vďaka nám stať populárnejšou. 

 

Veronika Glovňová, 9. A 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Populárna hudba 

 

     Na otázku, prečo počúvame hudbu, by nevedel ani nikto z nás odpovedať. 

Samozrejme, že nejaké dohady kolujú v našich dušiach. Pri hudbe môžeme 

relaxovať, odreagovať sa, nechať si rozprúdiť krv v žilách, pomáha nám 

upokojiť sa prípadne aj rozhnevať sa. 

     Čo je vlastne hudba? Logicky tu prezentujem svoj vlastný názor a ten názor 

je, že nie všetko, čo môžeme počuť na rádiu Expres alebo na iných rádiách, je 

ozajstná hudba. Čo tak DISKO alebo POP-MUSIC. Chytľavé tóny a super 

pravdivé (bulvárne) tzv. dievčenské časopisy pre mladých. Kde nám zostala 

hudba? 

     Toto sa pýtam vždy, keď sledujem nejakú hudobnú reláciu alebo televíziu. 

Veci okolo hudby sa čoraz viac stávajú dôležitejšie ako hudba samotná. Kto 

teraz dobre vyzerá a akousi náhodou si to všimne hudobné vydavateľstvo, stane 

sa zrazu slávnym a detiská sa idú potrhať, len aby mali jeho cédečko, ktoré 

naspieval ten alebo ten „chvíľkový hrdina“ ... a zajtra príde ďalší. 

     Predstavitelia: Desmod, Rytmus, Elán, Cmorík 

 

Dominik Kačmár, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Populárna hudba 

 

     Je to veľmi sledovaný druh hudby. Bez hudby by nemohol žiť nijaký človek. 

Ona nám dodáva radosť a zábavu. A s hudbou sa rozvíja aj tanec. Každý má rád 

iný štýl hudby a hudobné obdobie. V minulosti bola melódia skôr pomalá 

a precízna. Vtedy boli významnými hudobníkmi napr. J. S. Bach, S. Prokofiev, 

J. Hajdu, H. Purcella a na Slovensku V. Godár a P. Breiner. 

     V 20. stor. sa začali nové hudobné smery, napr. POP, RAP, ... . Takým 

príkladom a najznámejším spevákom je „Kráľ POPU“ Michael Jackson, ktorého 

hviezda zhasla práve tohto roku. Začal spievať už od detstva a jeho 

najznámejšou piesňou je THRILLER alebo známou je Pieseň pre deti sveta. 

     Na Slovensku sú známi speváci Mária Čírová – Búrka, Zuzana Smatanová – 

Daj ruku do mojej ruky, Dara Rolins, ktorá je už tiež známa od detstva a spieva 

piesne ako Dídžej, Zvončeky alebo Čo o mne vieš. 

     Z mužov sú známe skupiny Desmod – Lavíny, NO NAME – Žily a taká 

staršia skupina Elán, ktorá spievala hity ako Sestrička z Kramárov, Do teba 

a ďalšie. 

     Tak toto je môj prínos do populárnej hudby. 

Michaela Bocková, 9. A 

                                                  

 



Vianočný príhovor 

 

                               Prišiel čas Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas zázračný.    

         Vošiel do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky 

roka. 

     Priniesol nám radosť, láskavosť a potešenie. To nás volá k mamám a otcom, 

jednoducho tam, kde sme doma. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami 

rodiny. Spoločné stretnutie v rodinnom kruhu sa nesie v neopakovateľnej 

atmosfére a pohode pri stromčeku, pod ktorým budú menšie či väčšie 

prekvapenia. 

     V domovoch rozvoniava vianočné pečivo, škorica, vanilka a ihličie. 

K Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov. Preto v príjemnom 

teple domova iste budú znieť aj vianočné koledy a modlitby. Ako poďakovanie 

za míňajúci sa rok i ako prosba za zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Niekde 

i ako spomienka na tých, po ktorých zostalo pri stole prázdne miesto. 

     Želám vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky 

a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí. 

Gabriela Bľandová 7. A 

Vianočný čas 

     Vianoce je čas, počas ktorého by sme mali byť k sebe milší,  pozornejší, 

ohľaduplnejší. Je to čas, keď má človek rozdávať lásku všetkým ľuďom. Úsmev, 

pomoc nešťastným v núdzi, vytvoriť pocit, že sú pre Vás práve oni výnimoční 

ľudia. Vianoce by mali trvať celý rok, nie pár dní. Neexistovalo by žiadne zlo, 

neboli by vojny, hlad, utrpenie... Zamyslime sa v tento vianočný čas, podajme 

pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Dajme im z toho to, čo máme: 

milý úsmev, vľúdne slovo. Pripojme ruku k dielu a uvidíme, že tieto Vianoce sa 

stanú iné ako tie ostatné. Pri srdci nás bude hriať dobrý pocit a ten je na 

nezaplatenie.   

                                                                                                       PaedDr. Monika Korpoňová 



5. A si pre Vás pripravila malý darček, neváhajte a  vkročte do sveta 

rozprávok: 

                       Leknolínka, kvetinová víla              

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna Leknolínka. Bola to jedna z kvetinových 

víl, taká maličká ako chrobáčik a každý večer zaspávala uprostred jedného 

kvetu. Obliekala sa do okvetných lístkov, vlasy si spínala do uzla smrekovou 

stužkou.  

Vždy na svitaní prináša lienka Červenka na kvietok kvapku rosy, aby sa 

Leknolínka mohla opláchnuť, len čo sa prebudí. Tá maličká víla dáva mávnutím 

svojho malilinkého čarovného prútika všetkým kvetom nádherné farby, opojnú 

vôňu a neobyčajnú krásu. Vďaka Leknolínke sú záhrady umeleckými dielami, 

kde je život jednou veľkou nádherou.  

Dnes ráno Červenka veselo priletela s kvapôčkou rosy, ale keď kvetinka 

roztvorila svoje lístky, po Leknolínke v nej nebolo ani stopy. „Kde je naša víla? 

Kde je Leknolínka? Leknolínka zmizla?“, pýtala sa Červenka. „Musíme ju 

nájsť!“, povedala lienka. Včeličky, komáre, mušky a lienky, všetci ju začali 

hľadať. „Leknolínka, kde si?“ To sa ozývalo zo záhrad i lúk. Niekoľko minút sú 

všetci v pohotovosti. Ľalie vytrubujú správu o stratenej Leknolínke, konvalinky 

ju vyzváňajú svojimi zvončekmi. Ale zrazu: „Pssst! Pozerajte!“ Všetci akoby na 

povel stíchli. Tam je! Leknolínka spí v orechovej škrupinke. Všetci priatelia si 

vydýchli. Našli svoju vílu. Potichu čakajú, kým sa zobudí. Konečne Leknolínka 

otvorí jedno očko, potom druhé a vidí, že sa všetci zhromaždili okolo nej. 

Pobavene sa zasmeje a hovorí: „Bolo  mi dnes v noci horúco, išla som si ľahnúť 

do tejto útulnej škrupinky. Azda ste sa o mňa báli?“  

Všetkým spadol kameň zo srdca. Ich roztomilému šťastíčku nič nehrozilo. 

Leknolínka nezmizla. Leknolínka musela sľúbiť, že sa vráti do svojho kvietku. 

Všetci možno žijú dodnes, až kým nepomreli.                  Simona Kačmárová, 5. A 

 



Kto neskoro chodí, sám sebe škodí! 

Ivanka, 7-ročná prváčka si večer balí knižky do tašky. Okrem knižiek si 

tam dáva pero, ceruzku, gumu ... A keďže zajtra majú mať v škole výtvarnú 

výchovu, v taške má aj starý, špinavý obrus, aby nepošpinila lavicu. Keď sa 

Ivanka vyspí, pôjde do školy. Rýchlo sa pooblieka, naraňajkuje, umyje sa, 

vezme tašku na chrbát a beží do školy. Ako tak uteká, myká taškou a veci jej 

tam naskakujú. Pero začína byť nervózne a hovorí: „ Hej! Ale už by mohla 

prestať bežať! Aj tak má čas, nemá sa kde ponáhľať.“ No ceruzka s perom 

nesúhlasí: „Nemáš pravdu, Ivanke sa začína škola a keby zmeškala, dobré by to 

určite nebolo.“ Pero sa už chce začať hádať, no guma ho zdrží: „Nech je tak, ako 

je! Ivanke predsa nemôžeme povedať nič, musíme počkať, kým dôjde do školy. 

Potom nám už bude dobre...“ Všetci sú presvedčení, že guma má pravdu. Lenže 

ako to už u týchto troch býva, nikdy nevydržia dlho bez hádky.  

Keď dobehne Ivanka do školy, hneď zazvoní na hodinu. Má výtvarnú 

výchovu a kreslia vianočný stromček. Hodina končí, je prestávka a všetky deti aj 

Ivanka vychádzajú na chodbu. Trieda je úplné prázdna, preto sa ceruzka ozve: 

„No, vidíte, mala som pravdu. Hneď, keď prišla Ivanka do triedy, zazvonilo.“ 

„Zazvonilo, ale keby prišla neskôr, povedala by, že zaspala, preto prišla neskoro. 

Vôbec by to nevadilo“, nesúhlasilo s ceruzkou pero. Ceruzka sa nedá: „Ale to by 

bolo klamstvo a klamať sa predsa nesmie!“ „No a čo? Aspoň cestu do školy by 

sme mali príjemnejšiu, pomalšiu,“ povie pero. „To by už predsa stačilo, nie? 

O chvíľu zvoní, už buďte ticho, pst,“ oznámi ceruzke a peru guma. Mala pravdu, 

len čo dohovorí, zazvoní školský zvonček a deti sa hrnú do triedy. Teraz majú 

hodinu matematiky, potom slovenčiny a tak prírodovedu.  

Keď sa vyučovanie skončí, Ivanka si zbalí veci do tašky a pomaly odíde 

domov. A tak teda vstávajte deti ráno zavčasu, aby ste do školy nemuseli utekať. 

Myslíte aj na vaše veci v peračníku. Nechcete predsa, aby sa cestou udierali, 

hádali a všeličo iné... potom by mali celý deň zlú náladu. Mohli by vám prestať 

písať a v škole na to doplatíte vy. Nezabudnite: Kto neskoro chodí, sám sebe 

škodí!                                    

                                                                                                         Lívia Gernátová, 5. A 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

                                



Z ľudových múdrostí 
 

Lepšie Vianoce treskúce nežli tečúce. 

 

Ak sa na Vianoce voda z neba leje, starosť o úrodu kečku nám zahreje. 

 

Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať. 

 

Na Adama a Evu čakajte oblevu. 

 

Aký je čas na vianočný deň, taký má byť aj január. 

 

Na svätého Štefana nesmie už byť barina. 

 

Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, veliké priekopy a záveje narobia. 
 

 

Aj Vám vinšujem šťastlivý Nový rok! 

Šťastie, zdravie, dlhé letá! 

Aby ste sa milovali a hriechy si odpúšťali. 

Aby Vás psota vždy obchádzala a len hojnosť nadchádzala. 

Aby ste mali toľko priateľov, ako je v pesničkách slov. 

A toľko zábav a hier, ako má holúbok pier. 

Šťastie bože daj! 

 
 

Nech je Štedrý večer štedrý k vám, 

To prajeme vám k Vianociam. 

Nech máte to, čo treba: 

Na každom kroku Božie požehnanie 

Zdravie, šťastie a chleba ... 
 

Šťastlivé, 

pokojné 

a milostiplné 

vianočné sviatky 

všetkým ľuďom 

dobrej vôle. 
 

Odletí posledný list z kalendára 

a rok sa s rokom pretne. 

Na starý budeme len spomínať 

a myslieť, 

čo nás v novom stretne. 
Redakčná rada Prameňa 
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