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                 Slávnostný prejav deviatakov 

 

Vážený pán riaditeľ, vážení učitelia, milí deviataci a zamestnanci školy!  

 

Nadišiel čas, aby sme ukončili tento školský rok. Pre nás deviatakov 

nastal okamih, keď sa so školou musíme rozlúčiť. Bola to práve základná škola, 

ktorá nám otvorila svoje  vedomostné brány. V nás všetkých dnes ožívajú 

spomienky na krásne obdobie strávené na tejto škole. Nikdy nezabudneme na to, 

ako vľúdne  ste nás vítali. 

Boli ste to práve vy, ktorí ste pochválili i pokarhali, ukázali nám naše 

plusy i mínusy. Aj keď sme  nespĺňali  vždy  vaše predstavy, pretože život nie je 

len o úspechoch, ale aj o zlyhaniach.  

Dali ste nám cennú vec, ktorá sa nedá kúpiť – vzdelanie . Počas týchto rokov si 

každý z nás našiel svoju vlastnú cestu, po ktorej kráčal, cestu  plnú radosti, 

šťastia, ale aj náročnej driny. Náš čas vypršal!  

My dúfame, že vás  nesklameme, pretože sa budeme snažiť riadiť radami, ktoré 

ste nám dali do života. Vďaka  škole sme sa naučili mnoho nových vecí, ktoré 

nám pomôžu v ďalšom štúdiu. Dúfame, že sme pre vás boli dobrí žiaci , lebo vy  

ste boli a navždy zostanete  v našich srdciach tými  najlepšími  učiteľmi.   Počas 

deviatich rokov ste  si s nami prežili veľa, nebolo to vždy ružové, ale snažili sme 

sa vás nesklamať. Veď uznajte sami, nikto nie je dokonalý, a dokonalí sme 

neboli ani my. Byť žiakom je náročné. Učenia bolo veľa a času tak málo - 

a povedzme si pravdu - ani chuti nebolo vždy dosť. No vy ste ten nával 

vedomostí  uľahčili  a poznatky ste do nás vkladali postupne, a tak sme to 

zvládli aj my, hoci to od nás  každý  nečakal.  

Ďakujeme pánu riaditeľovi za to, že nám umožnil štúdium na tejto výnimočnej  

škole a že sa o nás tak svedomito staral.  

Ďakujeme učiteľom za to, že s nami mali trpezlivosť a porozumenie, že nám 

pomáhali získavať vedomosti  a skúsenosti, s ktorými teraz budeme kráčať 

v ústrety budúcnosti, a samozrejme, aj našim triednym učiteľkám,  bez ktorých 

by sme boli niekedy stratení.   

Odchádzame za tým, čo nám pripravil život. Pre každého z nás to bude 

ukončenie jedného krásneho obdobia. Príde jeseň a my sa postavíme na začiatok 

s novými spolužiakmi a učiteľmi s očakávaním a strachom ako v prvej triede.  

Neostáva nám nič iné, len pozrieť sa dopredu a vykročiť.  

S vďakou za všetko, čo ste nám za tých pár rokov dali vyslovujeme dve slová: ,, 

Ďakujeme a dovidenia." 

 

 

Vaši deviataci a Simona Dubňanská, Michaela Troščáková, 9.B 



Čo mi rozprávala prababka 

 

Drotárstvo 

 

 

Tento príbeh mi rozprávala moja prababka. Niekedy ľudia 

nežili, tak ako žijeme mi teraz. 

Nemali toľko peňazí, aby si mohli kúpiť nové veci, a keď nejaké 

mali, sa im pokazili alebo rozderavili, tak ako aj v mojom príbehu. 

V tých časoch, keď moja prababka bola mladá, chodili po dedine 

drotári. Boli to chlapi, ktorí mali na pleciach tašky podobné našim 

ruksakom. Boli to drotárske krošne. A v nich mali náradie a chodili 

po dedinách hrnce plátať a drôtovať. Často na dedine bolo počuť „ 

hárčky platac, hárčky platac“. Gazdinky, ktoré mali deravý hrniec, sa 

im tešili, že im ten starý hrniec má kto opraviť, lebo na nový nemali. 

A tak drotári chodili z dediny do dediny, plátali veľké i malé 

hrnce, a tak si zarábali na živobytie. Bolo to veľmi rozšírené remeslo. 

Dnes každý si radšej kúpi nový hrniec, a tak aj remeslo drotára 

zaniklo.  

                                                                          Martina Džambová, 5. A  

 

 

 

 

 



O čom rozprávajú starí rodičia 

Víťazná práca okresného kola v III. kategórii 

 

Svedomitá práca robí život krajším  a zaujímavejším 

 

         Život starých rodičov je  bohatý a zaujímavý. 

Pýtala som  sa ich prečo? Povedali, že preto, lebo stále  robia to, čo sa od nich 

žiada a popri tom sa venujú  aj tomu, čo sami chcú.  

Veľmi veľa času trávim so starými rodičmi. Až po chvíli zistia, že som sa 

utiahla do samoty a venujem sa  mobilu, facebooku, chatujem... 

Je to veľká výhoda, lebo môžem telefonovať s krstnou, ktorá je v  Anglicku a  

môžem ju aj vidieť. 

Vďaka  starým rodičom môžem  vnímať pokrok  života! 

Prináša to každému úžitok? 

Treba  si uvedomiť, že všetko  má svoju mieru. 

          Starí rodičia často mi hovoria : "Ako si len dobre  žiješ!". 

Môj dedko už ako päťročný pásol  šesť kráv. 

Doma  nemali kúpeľňu, často chodil s ostatnými deťmi so špinavými rukami. 

Učitelia  každé ráno kontrolovali čistotu rúk.  Keď ruky  neboli dostatočne čisté, 

poslali ich umyť si ich do potoka,  aj keď  bola  tuhá zima. 

Pole  bolo prednejšie  ako škola, lebo prinášalo obživu. Učenie  prichádzalo na  

rad až po práci na poli a v maštali. Museli vyhádzať hnoj a  postarať sa  o 

dobytok.  

Chleba nejedli toľko, koľko chceli, lebo sa piekol iba  raz týždenne. 

Jedli striedmo. Dnes jeme, keď sme  hladní. Pôst alebo očista tela  je  väčšine  

ľudí cudzia. 

Boli  veľmi radi, keď sa viezli  na  voze a nemuseli ísť na pole  peši. 



Práve v tomto období, keď píšem túto  prácu, sadili  sa zemiaky. Všetky deti 

museli pomáhať, aby  robota šla rýchlejšie. Zemiaky sa sadili za  pluhom vo 

vzdialenosti veľkosti topánky. 

Pohyb a  fyzická námaha  im  nechýbala, spaľovanie  tukov bolo dokonalé. 

Pľúca  boli prečistené dennodenne. To je iba  časť  toho, čo museli robiť. 

Stále  pomáhali rodičom pri práci. Každú sobotu zametali dvor, aby bol čistý v 

nedeľu. 

Zametá teraz  niekto pred domom alebo panelákom? 

 Špinu a neporiadok  si nikto nevšíma, všetci sú  zaneprázdnení  

hlúposťami. 

Pranie   im  zaberalo veľa  času. Buď prali  ručne, alebo v práčke,  pri ktorej 

bolo treba stáť. 

V  dnešnej dobe je to jednoduchšie. Technika  ľuďom uľahčila  život, preto sme  

pohodlnejší. 

Aké mali naši predkovia záľuby? 

V  jarnom období, keď sa tvorila   miazga  v stromoch, robili z vŕby píšťalky, z 

bazy pukavky. 

Dievčatá vyšívali nástenky, obrusy a  spievali. Najviac spomínajú na majálesy - 

tancovačku v prírode. 

Keď  dozrievali lesné jahody, vedeli si z jelše  urobiť nádobku - kadlub. 

      Ja  už budem moderná babka, ktorá v detstve  telefonovala, chatovala, 

skateboardovala... 

O čom ja budem ale rozprávať svojím vnúčatám?  

                                                                                     Karolína Mlynaričová , 8.A  

 

 

 

 

 

 



Život so starými rodičmi 

 

 V zime, keď nie je veľa práce okolo domu a v domácnosti, starí rodičia si 

stále nájdu na mňa čas a porozprávajú mi o svojom detstve, zážitkoch z mladosti 

alebo vydaji. 

 Pri pozorovaní padajúcich snehových vločiek mi babka neraz rozprávala 

o škole, ale najmä o ťažkej práci na poli. Stále mi hovorí jedna aj druhá babka, 

že sme leniví, pohodlní a na niektoré veci sme si veľmi rýchlo zvykli. 

Jednoducho, je nám dobre.  

Stačí, keď poviem, že sa mám veľa učiť a nemôžem niečo robiť a už počúvam, 

ako sa oni museli učiť aj kravy pásť, aj na pole chodiť,...  

Ale ja si myslím, že od našich rodičov a starých rodičov toľko v škole 

nevyžadovali, a preto sa im teraz dobre hovorí. Dnešná doba je iná! Keď chceme 

niečo dokázať a zaradiť sa do spoločnosti musíme sa skutočne veľa učiť 

a pracovať na sebe. 

Hoci moji starí rodičia nemajú toľko škôl ako dnešní mladí, ich rady a poučenia 

do budúcnosti sú predsa len užitočné. Možno ich neberieme hneď na vedomie, 

ale počasie si povieme, že tá moja babka mala len predsa pravdu.  

 Rozprávanie starých rodičov je poučné aj zábavné, občas sa schuti 

zasmejeme. Cítim, že veľa vecí mi prirastie k srdcu. A preto sa mi s nimi predsa 

len dobre žije. 

                                                                                    Adriána Sentivániová, 8. A 

 

 

 

 

 

 

 



Statočná stará mama 

 

 So svojimi starými rodičmi z maminej strany žijeme v jednej domácnosti, 

preto som s nimi tak často, ako sa len dá. Veľmi rada ich počúvam, hlavne keď 

rozprávajú príbehy zo svojho detstva. Mali ho veľmi ťažké, ba niekedy až 

neuveriteľné. Obaja zažili čo je to vojna. Stará mama sa počas nej narodila, ale 

starý otec mal už deväť rokov. Rozprával mi pekný príbeh , ako mu raz jeden 

vojak daroval striebornú lyžicu, ktorú má doteraz odloženú ako pamiatku na 

neho. Ale teraz by som chcela rozpovedať príbeh, ktorý mi rozprávala stará 

mama. Je síce smutný, ale so šťastným koncom. 

 Začalo sa to narodením starej mamy v roku 1944. Keďže bola vojna, 

nebolo peňazí ani na jedlo a už vôbec nie na lekárov. Stará mama, ako bábätko, 

bola hladná a ešte, ako by to nestačilo, dostala zápal na obidve očká. Stále 

plakávala, nielen od hladu, ale aj od bolesti. Jej mama, moja prastará mama bola 

zúfalá. Najbližší lekár bol až v ďalekom meste a nebolo peňazí ani voz, ktorý by 

ju do mesta odviezol. A nebolo ani prastarého otca, ten bojoval vo vojne. Na 

všetko bola chuderka sama. Tak sa v zúfalstve vybrala s plačúcim bábätkom 

pešo do mesta, hľadať pomoc. Ako tak šla, sama, uplakaná, prišla k mostu a už-

už, že cezeň prejde na druhú stranu. Keď tu na ňu kričí ruský vojak. Veľmi sa 

preľakla. Prečo ten vojak tak kričí, čo od nej chce, veď mu nerozumela ani 

slovo. Keď vojak prišiel bližšie, začal ju ťahať za ruku, niečo jej vysvetľoval 

a pritom ukazoval na most. Až neskôr prastará mama pochopila, že most je 

podmínovaný a obe aj s dieťatkom by zahynuli, keby naň vkročila. Tak im 

mladý ruský vojak zachránil život. 

 Tento príbeh sa končí šťastne, lebo moja stará mama žije dodnes a keby 

prastará mama ešte žila, určite by som jej chcela poďakovať za to, ako to vtedy 

hrdinsky zvládla. 

                                                                                             Anna Soroková, 5. A 

 



Útek zo zajatia 

 

 

Ahojte, som Ján a vo svete je mnoho starých rodičov a tí šťastní ich majú 

až štyroch. Je mnoho príbehov, ktoré chcú porozprávať svojim vnukom. 

Môj dedko bol počas druhej svetovej vojny veliteľom tanku, ale o tom 

vám nechcem rozprávať. Poviem vám príbeh, ktorý sa stal môjmu pradedkovi, 

ale ten už nežije. Dedinu prepadli nemecké oddiely a zajali vojakov, ktorí tam 

bránili obyvateľov. Medzi vojakmi, ktorí statočne chránili dedinu, bol aj môj 

pradedko. Mal šťastie. Zo sto vojakov prežilo len dvadsaťjeden aj s mojím 

pradedkom. Odviezli ich do Nemecka do koncentračného tábora. Tam mali 

pracovať na zbere úrody pre Nemcov. Pri zbere kukurice sa pokúsili ujsť. No 

Nemci ich chytili, a dokonca troch najlepších pradedkových kamarátov 

zastrelili. 

 O štyri týždne sa znova pokúsili o útek.  A vyšlo to. Z východného 

Nemecka sa na východné Slovensko dostala iba skupinka, presne dvanásť 

vojakov. Schovali sa v dedine, ktorú predtým chránili. 

Po dvoch týždňoch prišli  do dediny Rusi a obyvatelia už neboli 

v nebezpečenstve. Pradedko sa konečne postavil pred dom, v ktorom sa 

schovával. 

Z tohto príbehu vyplýva iba jedno poučenie: „ Nikdy sa nevzdávaj a choď 

za svojím cieľom!“  

                                                                                                        Ján Pavlík, 5. A 

 

 

 

 



 

Kde berú naše matky toľko lásky? 

 Máj je nielen mesiac lásky, ale s rozkvitajúcimi  čerešňami rozkvitá aj 

láska v našich srdciach. Tradične prichádza Deň matiek. 

 Každá mama má rada svoje dieťa a každá svojím spôsobom. Odpúšťa 

každý prešľap svojho dieťaťa, pohladí ho a a uteší v zlých chvíľach. Vždy nás 

vytiahne z problémov, v ktorých sa nachádzame. Dokáže odpúšťať. My, mladé 

dievčatá, by sme si mali brať príklad. Ja viem, že mama by ma nikdy neopustila. 

Za všetko, čo pre mňa robí, jej patrí veľká vďaka. A nielen mojej mame, ale 

všetkým mamám, ktoré sa starajú o vlastné deti alebo ich majú zverené do 

pestúnskej starostlivosti a starajú sa o ne ako o vlastné.  

 Odkiaľ berú naše matky toľko lásky? Hádam ich to niekde učili?  

Myslím si, že matky v nás deti veria a jediné, čo od nás chcú je nie len 

vďačnosť, ale to, aby sme ich mali radi a nosili vo svojich srdciach. Spomienka 

a poďakovanie na Deň matiek je symbolická. Takým Dňom by mal byť každý 

všedný deň. Naše mamy si to zaslúžia. Každodenne sa o nás s láskou starajú.  

Tak ako matka túži po dieťati, tak dieťa túži za matkou. Podobajú sa a dopĺňajú 

navzájom.  Najväčšiu radosť im urobíme, keď sme spokojné zdravé a šťastné. 

A šťastné budú aj naše mamy, keď ich obdaríme kytičkou a bozkom. Určite ich 

potešíme, ak pre ne pripravíme slávnostný program. Budú na nás hrdé. 

                                                                                     Adriána Sentivániová, 5. A 



Deň matiek 

Moje  ďakujem 

 

                   Víťazná práca okresného kola v III. kategórii 

 

 Keď sa už všetko chystá na príchod nového pána prírody – leta -  všetko 

ožíva , tento pán sa musí podeliť ešte s jedným nádherným sviatkom,  a tým je 

Deň Matiek . 

Deň Matiek je krásny sviatok,  ktorý patrí našim cteným a drahým 

mamám,  ktoré si to zaslúžia . Matka je už samo o sebe krásne slovo, ktoré 

zobrazuje lásku a nádej . Matka je pre nás ten  najlepší a najkrajší človek na 

svete . 

 Chcem jej  predovšetkým pogratulovať a  za všetkých nás mužov a 

 synov POĎAKOVAŤ. Ďakujem ti, že si na mňa uprela svoj zrak hneď po 

mojom narodení. 

Nepovedala si : „Nechcem ho“ . No ty si si ma pritúlila a povedala si : „Si môj a 

nikomu ťa nedám“. Ďakujem, že si neodvrátila zrak od mojich krokov a 

nedovolila si, aby som ešte za mlada stúpil  vedľa , no ty si stála za mnou ako 

pevná skala a dozerala si na to, aby moje kroky viedli správnym chodníkom . 

  Ďakujem ti za to, že si pri mne deň čo deň , noc čo noc stála a bdela nado 

mnou, aby si ma tíšila alebo aby si ma rozosmiala . Ďakujem ti za to, že si mi 

každý deň venovala svoj úsmev a svoje pohladenie . Ďakujem ti, že si a stále ma 

ľúbiš , ochraňuješ a pomáhaš mi a odpúšťaš mi moje malé i veľké prešľapy . 

 Ďakujem ti za to, že pre mňa veľké problémy meníš na úplné maličkosti, 

ba niekedy vtipy . Ďakujem za všetko to, čo som tu nenapísal a želám ti veľa 

šťastia , lásky a trpezlivosti do každého dňa . ĎAKUJEM  z celého srdca. 

                                                                                             Jaroslav Mihalik, 8. A  

 

 



Deň matiek 
 

Darček pre matku 
 

 

Prišiel znova tak ako každý rok – mesiac máj, ktorý potichu ukončí 

voňavú jar a prenesie nás do horúceho a úžasného leta. 

Máj je mesiacom  nielen lásky , no jeden z jeho mnohých dní je jeden 

výnimočný. Je to Deň matiek. V tento deň majú sviatok všetky matky.  

Zamýšľam sa nad pojmom matka. Matka je žena, ktorá dá život dieťaťu. 

A to z nej robí práve tú dôležitú osobu. Mama je prvé slovo, ktoré dieťa vysloví 

a vyletí mu z ústočiek a pre matku je to najcennejšie slovo na svete. 

Prečo? V tomto slovíčku sa ukrýva toľko nehy, pokoja, radosti a lásky, že 

sa to nedá ani slovami opísať. Mať mamu je tá najúžasnejšia vec na svete. Mama 

je osoba, v ktorej môžeme vidieť oporu, ženu, ktorá nás ľúbi, vie nás v pravej 

chvíli pohladiť a usmiať sa na nás.  

Na Deň matiek vzdávame úctu  a darčeky všetkým mamám. Nejde 

o žiadne hmotné dary. Najväčším darom pre matku je vidieť svoje dieťa šťastné 

a spokojné. Určite sa poteší bozku na líce, pretože bude vedieť, že dieťa ju ľúbi. 

Prečo vzdávame najväčšiu vďaku  a úctu práve na Deň matiek? Práve 

vďaka nim spokojne žijeme a tešíme sa z každého dňa prežitého v ich blízkosti.  

                                                                                     Petronela Gajdošová, 8. A 

 

 

 

 

 

 

 



Ďakujem! 

Ďakujem Vám veľmi pekne,  

neviem, ako sa to riekne.  

Bol som iba vrabček malý,  

keď ste sa mi venovali.  

Teraz viem už hádam všetko,  

môže byť zo mňa aj dedko. 

 

Ďakujem Vám za Váš čas,  

za to dobré, čo je v nás.  

Ďakujem aj za zlé chvíle,  

tie nám neboli vždy milé! 

Ale všetko sa to zvládnuť dá,  

keď Vám niekto pomáha.  

 

A najväčšie ďakujem! 

Áno, dnes to dobre viem  

za prežité pekné dni, 

čo plynuli nám aj 

Vám deň po dni. 

 

Dnes sú však už z toho roky,  

ďakujem za prvé kroky.  

Bez Vás by to bolo zlé,  

každé dieťa to už vie,  

že ste milé, dobré, krásne,  

teraz mi je to už jasné!                                                          Tomáš Cingeľ 6. A 



                 Smerovka 

V L E Č K A V B 

I L A V I Č K A 

E V A L Č O I N 

T U K Č H U R Á 

O K O Ú I A A N 

R O T O K K K Y 

 

Vietor, lavička, banány, kohút, hurá, vlečka, oko, vláčik, Eva, Oto, rak  

V tajničke sa skrýva plemeno psa. 

             Miloš Bortník 6. A 

Čarovná ZOO 

         V malom čarovnom mestečku  žil chlapec, ktorý sa volal Filip. Ale nebol 

to hocijaký chlapec. Rozumel zvieratám a rozprával sa s nimi. Jedného dňa sa 

vybral do zoologickej záhrady.  

         Všetky zvieratá boli zaujímavé, ale dve zvieratá boli úplne odlišné. Bola 

tam muška, ktorú prezývali Červenoočka a pes, ktorý sa volal Guľko. 

Červenoočka mala červené oči a posilňovala svoje tenučké nožičky. Guľko bol 

pes, ktorý mal veľkú ružovú guľku na chvostíku. Filip si tieto zvieratá obzeral 

a pokúšal sa s nimi rozprávať. Lenže buď nič nehovorili,  alebo im Filip 

nerozumel. To sa mu ešte nestalo, aby nevedel, čo rozprávajú zvieratá. Bol 

veľmi zvedavý, prečo sa s nimi nemôže rozprávať. Keď už slnko zašlo 

a zoologická záhrada bola zatvorená, Filip sa chystal ukradnúť zvieratká.  

Pomaly prešiel cez vysoký čierny plat a obidve zvieratká strčil do vreca. Býval 

sám, nikto mu nič nemohol zakázať. Zobral zvieratká k sebe domov.  

Chúďatká boli vystrašené na smrť. Aj keď Červenoočka posilňuje, nemohla sa 

ubrániť tomu hroznému činu. Filip silným hlasom zakričal: „Budete konečne 

hovoriť?“ Guľko sa tak zľakol, až jeho ružový chvostík sa premenil na zelený. 

Chlapec po dlhom čase pochopil, že sa nedá nič robiť, len ich vrátiť späť.  

        Hneď ráno išiel do zoologickej záhrady vrátiť zvieratká. Natešené vyskočili 

z vreca a utekali ku svojim príbytkom.  

                                                                                                          Anežka Cingeľová 6. A 



Preteky 

       Bol krásny slnečný deň a v meste sa odohrávali preteky na koňoch. Boli 

sme na všetkých pretekoch a nevynechali sme ani tieto.  

       Kúpili sme si vstupenky, usadili sa a preteky začali. Kone behali čo 

najrýchlejšie, ale len jeden mohol byť prvý. Môj favorit bol číslo 4. Janko 

Haluška. Mal krásneho bieleho vyčesaného koňa. Nebol veľmi rýchly, ale podľa 

mňa bol najkrajší. Prišiel rad aj na neho. Mal ukázať svoju rýchlosť. Po 

vyštartovaní bol druhý, ale nakoniec do cieľa dobehol prvý. Postúpil do 

semifinále a neskôr aj do finále. Vyhral zlatý pohár. Bol som taký šťastný, že od 

radosti som skočil k nemu a zablahoželal som mu. Keď sme prišli domov, 

rozmýšľal som nad tým, keby som mal aj ja takého pekného a rýchleho koňa 

a mohol vyhrávať zlaté poháre, medaily a veľa ocenení. Keď som mal na druhý 

deň narodeniny, rodičia sa rozhodli, že mi kúpia poníka. Bol trochu malý, ale 

bol to najkrajší kôň, ktorého som videl. Od mojich narodenín sa stal kôň mojím 

najobľúbenejším zvieraťom.  

Jakub Petrek 6. A 

Krajina snehu  

        Sedím vo svojej izbe a hľadím z okna rovno na krajinu, ktorá odpočíva pod 

snehovou prikrývkou.  

        Obloha je oblečená do bielo-modrých šiat. Stromy si prezliekli šaty 

z jesenných šiat na zimné. Jedličky majú svoje ihličky vyzdobené šperkami 

zimy. Potôčik je prikrytý bielou perinou a na tej perine si šantia malé zvieracie 

stvorenia. Jazero sa trblieta ako čisté zrkadlo. V diaľke sa ako sviece mihotajú 

domčeky. Deti sa vonku hrajú a mrázik im jemne štípe líčka. Na okná domov 

maliar mráz namaľoval pekné obrázky.  Zamrznutý potôčik sa rozpráva s bratom 

ľadom. Cencúle sa postarali o stráženie domčeka. Ľudia sa prechádzajú po 

uliciach a domov si so sebou donesú svoje zafarbené líčka. V noci sa obloha 

poberie spať a na zem pošle nočný súmrak.  

        Celá krajina odpočíva pod snehovou prikrývkou a čaká na svoju kamarátku 

jar.  

Viktória Kačmárová 7. A  

 



Krajina 

 

        Zatváram oči a predstavujem si svet, aký by som chcela vidieť.  

        Je pokrytý mäkkým zeleným kobercom. Dlhé steblá trávy sa vlnia ako 

závoj a ponúkajú osvieženie nemou rannou rosou. Sviežu zeleň prekrývajú 

fascinujúce ornamenty kvetov. Hýrivé farby lupeňov i napriek svojej 

rozmanitosti vytvárajú úžasnú harmóniu. Kvietky zvedavo zdvíhajú svoje 

hlávky a obdivujú veľkú teplú guľu na modrej oblohe. Rady sa nechajú 

rozmaznávať jej nežnými  a príjemnými pohladeniami. Šteklivé ranné lúče 

usmiateho slniečka kvietky prebúdzajú do nového dňa a večer im zhasínajúce 

papršteky dávajú dobrú noc. Kvietky za odmenu otvárajú svoju náruč vôní 

a zjemňujú vzduch. Stíšim sa a zrazu počujem, ako si dôverne šepkajú tajomné 

príbehy.  

        Moju pozornosť upúta zvláštny kvet. Má farbu jasného žltučkého kuriatka.  

Jeho zamatové lupienky sa rozprestierajú ako dáždnik, ktorý láka včeličky 

a ponúka im sladučký nektár i zaslúžený oddych. Suknička jemných zelených 

lístkov nežne obopína úzku stonku. Povetrím sa vznášajú pestré motýliky, ktoré 

dotvárajú scenériu krajiny. Unáša ma pocit blaha a radosti.  

Pomaličky otváram oči a ocitnem sa v izbe. Všetko sa rozplynulo, bol to len 

prekrásny sen.  

Aneta Draganová 7.A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeseň 

       V jeseni sa slnko prediera cez husté mraky a niekedy sa na nás šterbato 

usmieva. Obloha je čistá ako krištáľ, ale kde tam sa na nás mračí a vyplakáva. 

Deň otvára kalichy prekrásnych kvetov a jesenná krajina začína voňať rôznymi 

vôňami. Lúky sú ako vyšívané koberce, po ktorých sa prechádza ako po 

mäkkom vankúši. Na steblách trávy sa ranná rosa trblieta ako malé strieborné 

hviezdičky. Stromy a lesy sa premieňajú na pestro farebné šaty, ktoré sa 

v neskorej jeseni zobliekajú a ukladajú na zimný spánok. Vtáčiky na konároch 

stromov vyspevujú svoj vtáčí orchester. Riečky a potôčiky žblnkocú, bijú 

o skaliská a kamienky, vyhrávajú najrôznejšie pesničky.  

       Jesenný vietor sa s nimi hrá ako malé dieťa na skrývačku v lístí stromov. 

Aký je to krásny a čarovný svet.  

Stanislav Chomjak 7. A 

Jeseň 

        Na zimný spánok sa musí pripraviť celá krajina. Takéto čarokrásne obdobie 

sa nazýva jeseň.  

       Po jasnomodrej oblohe sa vznášajú kučeravé biele barančeky. Lietajú tu 

slobodné vtáky a snažia sa dostať až kdesi do nebies. Čo ich len môže trápiť? 

Stromy jemnučko kolíše jesenný vánok, uspáva ich, nakláňajú sa zo strany na 

stranu. Potichu si šepocú tie najtajnejšie tajomstvá. Ich listové kožúšky boli 

kedysi sýto zelené  sťa letná lúka, no teraz sú ohnivočervené akoby horeli. 

Niekde sú žltučké ako zubaté slniečko, ktorého zlatisté lúče ohrievajú mohutné 

koruny jesenných stromov. Pomedzi ne tečie potôčik. Jemne, pomaličky 

a plynulo prechádza krajinou, ktorá bude už o malú chvíľu spať pod páperovou 

pokrývkou. Voda v ňom je bystrá a studená sťa ľad. Krištáľovo čistučká voda sa 

prihovára rastlinkám, ktoré sa pred slniečkom vyťahujú čo najvyššie. Preto sú 

žiarivožlté a s radosťou počúvajú horský potok, lebo im prinesie a lákavo 

vyrozpráva všetky novinky z lesa. Všade po zemi ležia listy odeté do teplých 

farieb a vietor ich s potešením rozfukuje. Počuť prenádherný spev vtákov. 

Každý z nich si spieva svoju pesničku.  

       Vo vzduchu už cítiť tú známu, sladkú a príjemnú vôňu jesene.  

Lívia Gernátová 7. A 



Mačiatko 

 

       Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden chlapec. 

Ten chlapec si vždy želal malú mačičku. Jedného 

dňa ho mamička požiadala, aby išiel do obchodu. 

Mamička bola totiž chorá a bežala v posteli. 

„Choď rovno do obchodu,“ pripomenula mamička 

chlapcovi, „a nikde sa nezastavuj! S nikým 

cudzím sa nepúšťaj do reči!“ 

„Neboj sa, urobím, ako si mi prikázala“, povedal chlapec. Ako tak chlapec ide 

po ceste začuje nejaký hlas. Mňau, mňau... Chlapec sa hneď išiel pozrieť, odkiaľ 

ten hlas počuť. A čo nevidí?  Pri rohu budovy sedí malé bielo-čierne mačiatko. 

Chlapcovi  sa veľmi páčilo. Keďže nevedel, odkiaľ je to mačiatko, vzal si ho 

domov, pretože vonku bolo chladno. Keď sa vrátil domov, ukázal malú mačičku 

rodičom.  Rodičia súhlasili, že si chlapec môže nechať mačičku. Na druhý deň 

chlapec išiel do školy. Keď sa rozprával s rodičmi, zabudol sa ísť pozrieť na 

malú mačičku. Keď celý deň nik nechodil k mačičke, pretože na ňu zabudli, 

mačička si myslela, že ju nemajú radi. A tak mačička utiekla. Ďalší deň si 

chlapec spomenul na mačičku a išiel sa na ňu pozrieť. Keď otvoril dvierka, 

všimol si, že mačička tu nie je. Myslel si, že sa len niekde ukryla, preto zatvoril 

dvierka. Keď išiel do školy, začul nejaký podozrivý hlas: „Mňau, mňau, 

mňau....“ Nevedel, odkiaľ ten hlas počuť. Spomenul si, že keď doma otváral 

dvierka, mačička tam nebola. Preto sa radšej išiel pozrieť k tej budove. Keď 

videl, čo sa tam deje, zavolal hneď rodičom. Ale ani 1 z rodičov mu nezdvíhal 

telefón. Preto sa rozhodol zakročiť sám. Na rohu videl, že jeden pán bije jeho 

mačičku. Rozbehol sa a zakričal: „ Nechajte ju!“ Ten pán hneď utekal preč.         

       Chlapček rýchlo vzal mačičku domov a tam ju ošetril. Veľmi ju všetko 

bolelo a stále mňaukala. Mačička si vtedy uvedomila, ako ju má chlapec rád. 

Uvedomila si, že vtedy na ňu úplne zabudli. Od toho dňa chlapec kontroloval 

mačičku každý deň.  

Viktória Kačmárová 7.A 

 

 



                   Čo mi rozprávala stará mama, starý otec 

 

       Moja stará mama mi rozprávala mnoho príbehov, zážitkov a spomienok 

o svojej mladosti. Mnohé boli dobré, ale aj mnoho smutných, pretože žila 

v období 2. svetovej vojny, kde sa porušovali základné ľudské práva a slobody.      

        Narodila sa v marci 1932 v obci Lenartov. Jej spomienky sú hlavne 

o mladosti, o práci, pretože moja stará mama už keď mala desať rokov, musela 

pracovať celý deň bez rozdielu na to, či mala desať  alebo dvadsať rokov. 

Vyštudovala iba základnú školu. V tom čase, keď bola vojna, ešte stredné školy 

neexistovali. Pracovala v oblasti poľnohospodárstva. Hneď keď prišla domov zo 

školy, musela ísť pracovať. Hoci mala iba krátke prestávky, pracovala dlho do 

noci. Starala sa o zvieratá, hlavne kravy, musela s nimi chodiť na lúku a dvakrát 

denne dojiť vyše sto kráv. Vo veľkých horúčavách musela pracovať na poli a 

hrabať seno. Musela prejsť vlastnými nohami desiatky kilometrov za prácou, 

a tiež naspäť.  

      V tej istej dedine menom Lenartov sa narodil aj môj starý otec, ale o štyri 

roky skôr než moja stará mama.  Môj starý otec je manžel mojej starej mamy. 

Žijú spolu doteraz, už viac ako päťdesiat rokov.  

      Moja babka sa snažila šetriť, pretože chcela postaviť veľký dom, hoci sa 

ozývalo mnoho nesúhlasov, hlavne zo strany môjho dedka. Ale moja babka sa 

nedala a snažila sa, respektíve bojovala, pretože sa vždy snažila a snaží splniť to, 

čo povie. Nakoniec sa jej to podarilo a dom sa začal stavať. Náš dom stavalo 

mnoho ľudí. Dom chcela stavať babka z toho dôvodu, lebo dom, v ktorom 

bývali, bol malý, ale hlavne preto, lebo chcela mať veľkú rodinu a nechcela, aby 

jej rodine niečo chýbalo. Po presťahovaní do domu pribudlo oveľa viac práce, 

pretože stará mama a starý otec začali chovať kravy, prasatá, sliepky, no mali aj 

zajace, ale nie dlho, iba na krátky čas, no kravy, prasatá a sliepky chováme 

doteraz. Moja stará mama zdedila mnoho pozemkov a bojovala za ne, pretože tie 

pozemky chcelo získať viac ľudí. No podarilo sa to iba mojej babke, hoci 

niektorí ľudia získali menšie časti, pre ktoré sa hádajú doteraz. Moja babka mala 

s dedkom tri deti, dve dievčatá a jedného chlapca,  môjho otca. Moja stará mama 

sa snažila, aby všetci mali vyštudovanú strednú školu, a možno aj vysokú školu. 

Hoci mala moja stará mama  mnoho nápadníkov, pretože bola veľmi pekná 

a pracovité dievky sa vydávali radšej ako tie, ktoré nič nerobili, tak si moja 



babka vybrala z tých všetkých môjho dedka a ja som preto veľmi rada, lebo inak 

by som na tomto svete asi nebola.                                                  

        Naučili ma veľa užitočných vecí, hlavne to, ako sa mám správať k ľuďom 

okolo seba. Celý život sa ma snažia viesť tou správnou cestou. Sú  mi najlepšími 

kamarátmi, môžem im  povedať všetko, čo chcem. Keď som šťastná, tešia sa so 

mnou.  Dokážu  ma povzbudiť  v ťažkých chvíľach. Som šťastná, že ich mám. 

                                                                                 Adriána Nemčíková, 9. B                                      

 

 

 

 

 

                                     Dievčatko a detektív 

 

        Dievčatko išlo navštíviť starú mamu. Starej mame nieslo peniaze. Neznámy 

starec videl, že má peniaze a je bez rodičov. Milo sa dievčaťu prihovoril, až 

dievča súhlasilo, že ju môže sprevádzať k starej mame. Keď už boli takmer 

v cieli, schmatol jej peniaze a rýchlo utekal smerom do hustého lesa. Dievčatko 

s plačom prišlo k starej mame. Starká zavolala detektíva, ktorý všetko vyrieši. 

Dievčatko popísalo zločinca a detektív sa mohol pustiť do pátrania. Keď starec – 

zločinec utekal, vbehol do kríkov, z ktorých sa nemohol vymotať. Keď detektív 

počul niekoho volať o pomoc, vybral sa za tým hlasom. Človeka vyslobodil 

a priviedol ho k dievčatku. To v ňom spoznalo starca, ktorý jej ukradol peniaze.          

       Peniaze sa dostali k starej mame, detektív  rýchlo vyriešil záhadu a otvoril si 

vlastnú detektívnu kanceláriu. Starenka ho pochválila, že je zo všetkých 

detektívov najlepší. 

                                                                                                     Zuzana Bilá, 7. B 



                     O princeznej, ktorá chcela byť detektívkou 

 

        Pred dávnymi rokmi žil kráľ, ktorý mal jednu dcéru, Volala sa Jojka. Raz 

sa stalo, že kráľovi ukradli veľa zlata. Kráľ bol z toho veľmi smutný. Keď sa to 

princezná Jojka dozvedela, hneď sa rozhodla, že to vyrieši. Napadlo ju opýtať sa 

otca,  na akom mieste bolo zlato položené. Kráľ tvrdil, že ho dal do truhlice 

a truhlicu dal do skrine.  Jojka vedela, ako má postupovať pri hľadaní, pretože 

tajne snívala o tom, že sa stane slávnou detektívkou.  Podarilo sa jej nájsť stopu. 

Boli to odtlačky prstov a patrili kráľovi. Bolo zrejmé, že posledným 

návštevníkom v skrini bol kráľ. A naozaj. O chvíľu si kráľ spomenul, že sa bál 

o zlato, a preto našiel novú skrýšu v  zásuvke. Kráľ bol rád, lebo sa našlo zlato. 

Ale aj jeho dcére sa splnil sen. Mohla sa stať detektívkou. 

                                                                                                   Jozefína Bilá, 7. B 

 

 

                                            Opustené mačiatko 

 

       Bola raz jedna mačička, ktorá sa volala Simka.  Bola smutná, lebo  sa 

stratila. Jej mama ju hľadala po celom meste. Jedno dievčatko bolo tiež smutné, 

lebo sa cítilo samo. Volalo sa Lenka. Lenka si chcela kúpiť mačiatko. Jedného 

dňa uvidela Lenka v meste opustenú mačičku Simku. Rozhodla sa, že si ju 

zoberie domov. Lenkina mama súhlasila, a tak Lenka získala novú kamarátku 

a Simka už nebola viacej smutná. lebo sa s Lenkou neustále hrala. Približne 

o rok neskôr Lenkina mama  išla do mesta.  A na tom istom mieste, kde Lenka 

našla mačiatko, jej mama uvidela mačku. Netušila, že je to Simkina mama. 

Zobrala ju tiež domov. Simka sa ku svojej mame rozbehla a natešene mňaukala.    

         Keď to Lenka a jej mama videli, pochopili, že to bude jej matka. Rozhodli 

sa nechať si aj tú druhú mačku. Lenka povedala, že teraz sa stali veľkou rodinou 

a všetky žili šťastne spolu. 

                                                                                                   Simona Billá, 7. B   

 



      Zelený zajačik a dedko výmyselník 

 

      Bol raz jeden dedko. ktorý choval zajace. Dedko 

mal narodeniny. Od ženy dostal hodinky. Ale dedko 

bol veľmi smutný, lebo mu nedarovali zajaca. Prišla 

dedkova blízka kamarátka a darovala mu zabaleného 

zajaca. Dedko sa poďakoval svojej kamarátke. Žena 

sa hnevala na ňu a začala žiarliť. Dedko sa napriek tomu rozhodol rozbaliť 

darček a pozrieť sa na zajaca. V balíčku bol zelený zajačik. Dedko sa nevedel 

vynadívať na to čudo. Žena skonštatovala, že zajac je veľmi škaredý a bola 

spokojnejšia, že predsa jej darček bol krajší. No vtom dedkovi spadol na zem 

zelený zajačik. Ožil a začal sa s nimi rozprávať. Dedko sa veľmi naľakal 

a odpadol. Babka mu hneď doniesla vodu, aby sa rýchlo prebral. Dedo sa 

rozhodol kúpiť zelenému zajačikovi náhrdelník, pretože ho dostal ako darček.     

       Odvtedy  každý rok spolu so zeleným zajačikom oslavovali narodeniny. 

                                                                                                     Nikola Bilá, 7. B 

                                                  Rodina 

 

        V jeden škaredý večer sa starenka nemala kam ukryť pre búrkou. Stretla na 

ulici dievčatko. Bolo také milé, že sa hneď opýtalo starenky, prečo sa nejde 

ukryť pred búrkou. Starenka sa chcela ukryť, ale povedala, že nemá sa kam 

schovať. Dievčatko chcelo starenku zobrať hneď k nim domov. Starenka 

nechcela, aby sa na ňu hnevali rodičia. Ale dievčatko ju presviedčalo o tom, že 

rodičia sú veľmi dobrí . Doma rodičia už netrpezlivo čakali dcéru. Vrátila sa aj 

s neznámou starenkou a vysvetlila im, že sa zdržala kvôli starenke, ktorá sa 

nemala kam schovať pred blížiacou sa búrkou. Rodičia proti tomu nič 

nenamietali. Starenke pripravili večeru a posteľ, aby mala v noci kde spať. 

Ráno, keď sa zobudili, s prekvapením zistili, že starenky už nebolo. Našli iba 

rukou napísaný odkaz: Ste bohatí ľudia, pretože máte  rodinu, ktorá drží spolu.    

       Škoda, že nie všetci si to cenia a naháňajú sa za nezmyselnosťami 

a bohatstvom. 

                                                                                            Barbora Siváková, 7. B 



Deti sveta 
 

     Život je nevyspytateľný, a preto by sme nemali myslieť len na seba, ale aj na 

ostatných ľudí. Zvlášť by sme  sa mali venovať tým, ktorí našu pomoc naozaj 

potrebujú. Sú to najmä deti.  

    Podľa mňa je detstvo najkrajšie obdobie života, a preto by sme si ho mali 

plnými dúškami vychutnávať, lebo nie všetky deti majú také šťastie ako my. 

Niektoré nemajú dokonca čo jesť ani piť a iné sú týrané rodičmi alebo inými 

osobami. Niektorých ľudí diskriminujeme nielen kvôli rase ale aj náboženstvu, 

čo sa mi zdá trochu divné, lebo predsa každý má na výber, akú vieru bude 

vyznávať. Na rozdiel od farby pleti, lebo v akej sa narodíme, takú budeme mať 

po celý život, čiže si ju nevyberáme. Mnohí ľudia odcudzujú hlavne černochov, 

ale ešte viac Rómov. Možno práve preto, že niektorí z nich sú iní alebo 

nevychovaní, no to nám nedáva právo odcudzovať každého. Iní ľudia si to 

nemyslia a aj preto dochádza k týraniu detí. Dôvodom je aj to, že keď boli 

rodičia tých týraných detí malí, boli týraní aj oni, možno preto teraz za to 

trestajú svoje deti. Aj keď mne sa to zdá veľmi nespravodlivé, lebo deti sú v 

tomto veku bezbranné na rozdiel od tých ľudí, ktorí ich týrajú. 

     Preto by som bola najradšej, keby vo svete vôbec neexistovalo násilie, no to 

asi nie je možné. Ale aj tak som veľmi rada, že mám takú rodinu, akú mám, lebo 

sa na ňu môžem vo všetkom spoľahnúť. 

 

                                                                                Veronika Cundrová, 9. B 
   

                                            Ročné obdobia a ľudia 

Ročné obdobia spolu súvisia a navzájom  na seba nadväzujú. Ovplyvňujú sa 

navzájom. 

Striedajú sa ako láska a nenávisť. Ako život a smrť. Nie každá láska výdrži 

večne, každá raz skončí, skončí tak ako ľudský život. Ročné obdobia tu budú 

naveky ale my tu nebudeme večne. Až raz vyrastieme a budeme mať deti, búdu 

si klásť tu istú otázku ako teraz my.  

Budeme žiť večne? Odpoveď je nie. Žiadny človek tu nebude večne, každý musí 

raz zomrieť. 

To je presný opak ročných období. Tie nestarnú ani nemajú deti. Hlavné je to, že 

nezomierajú. 

Každý človek žije svoj život ako najlepšie vie.                

                                                                                 Simona Dubňanská, 9. B 



                                      Aká je tá správna? 

 

       Už  sme deviataci. A jednou z najťažších úloh je pre nás vybrať si  tu 

správnu strednú školu. 

Pri tomto rozhodovaní nám pomohli aj dni otvorených dverí na stredných 

školách. 

Začali sme Strednou odbornou priemyselnou školou. Na túto školu sa boli 

pozrieť hlavne chlapci. 

Myslím, že  ich táto škola veľmi neoslovila. Po dlhšom čase, ktorý sme mali na 

rozmýšľanie, sme sa vybrali na Deň otvorených dverí na ďalšiu školu. Tento raz 

sme poctili svojou návštevou Spojenú školu Juraja Henischa. Na tejto skole si 

prišli na svoje nielen chlapci, ale aj dievčatá. 

Je totiž zložená zo strojární a  gymnázia. Videli sme učebne, dielne a predstavili 

nám odbory, ktoré sa tam dajú študovať. Mnohých táto škola zaujala 

a niektorých dokonca aj presvedčila. 

Boli sme ohromení možnosťami, ktoré  škola ponúka. O pár dní mnohých 

premohla zvedavosť a vybrali sme sa na imatrikuláciu prvákov Obchodnej 

akadémie. Bolo to niečo naozaj neuveriteľné.  

Niektoré disciplíny až naháňali obavy. No nakoniec všetko dobre dopadlo a my 

sme odchádzali naplnení radosťou a spokojnosťou. Naším posledným cieľom 

bola Spojená škola.  

Hneď po príchode sme sa pustili na prehliadku. Pod vedením študentov spojenej 

školy sme si prezreli každý kút. Začali sme učebňami a triedami, kde nám 

postupne predstavovali jednotlivé odbory. 

Pozreli sme si taktiež telocvičňu, chemické laboratórium. Nezabudli sme ani na 

fotoateliér, v ktoromsme sa aj my mohli nechať odfotiť. Pre potešenie sa 

dievčatá mohli nechať nalíčiť v kozmetickom salóne. To by bolo asi tak všetko 

zo Spojenej školy. A čo dodať na záver? Asi len toľko, že z každej školy sme si 

odniesli veľa zážitkov, ktoré nám  pomôžu pri rozhodovaní.  

 

                                                                                   Simona Dubňanská  9. B 

 

 

 

 
 



Čo mi rozprávala stará mama, starý otec 

 

       Z rozprávania starej mamy ma najviac zaujal príbeh o jej detstve, a to až 

natoľko,  že som sa rozhodla písať práve o ňom. 

       V dedinke Horný Bihor sa jedného zimného dňa v rodine Pocklanových 

ozýval domom plač novorodeniatka. Bol to plač mojej babky, ktorá práve prišla 

na svet ako najmladšia zo siedmich detí.  Narodila sa v slovenskej dedine 

v horskej oblasti v Rumunsku. Ešte ako malá prišla o svoju mamu, ktorá jej 

zomrela, a tak ostal otec na sedem detí celkom sám. Rozhodol sa presťahovať aj 

s deťmi do Československa. Cestou tam sa však starší súrodenci  rozišli po 

svete, a tak o nich nevedela dlhé roky. Spolu s otcom žili vo Frymburku nad 

priehradou Lipno. Jej otec si po istom čase našiel novú priateľku, a preto sa 

čoraz menej a menej venoval  svojej dcére. Keďže sa jej dostávalo málo 

rodičovskej starostlivosti, babku si zobrala náhradná rodina, ktorá nemohla mať 

vlastné deti.  Až po osvojení babky sa im v neskoršom veku narodili dve deti. 

Vyrastala s nimi až do svojich osemnástich rokov, pokým sa nevydala za  môjho 

dedka. Oslavovali spolu dokonca až dve svadby. Najprv to bolo v Čechách 

a potom na Slovensku, kde sa presťahovali už ako rodina so svojím prvým 

dieťaťom Františkom, mojím otcom. Po čase sa im narodili ešte ďalšie tri deti. 

Pred  pätnástimi rokmi sa starej mame naskytla príležitosť navštíviť svoje 

rodisko. Rozprávala mi o tom ako tam dodnes ľudia chudobne žijú, no napriek 

tomu si všetci vzájomne pomáhajú. 

       S dedkom sú spolu už 54 rokov a ja im prajem, aby im to ešte dlho 

vydržalo. Len máloktorý pár sa môže pochváliť takýmto dlhým a navyše 

šťastným manželstvom. 

        Chcela by som mať v tele zlaté srdcia presne tak ako moji starí rodičia. 

Som hrdá, že som ich vnučka. 

 

                                                                                    Veronika Cundrová, 9. B 
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