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ÚVAHA  NA AFORIZMUS 

„Keď uvidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť. Keď uvidíš 

zlého človeka, všímaj si sám seba.“ 

 Žijeme v početnej spoločnosti, medzi ľuďmi dobrými aj zlými. 

Samozrejme, nie je to myslené doslovne. 

Človek, ktorý je nazývaný zlým, vôbec ním nemusí byť. Buď tak môže 

len pôsobiť, alebo sa tak prejavovať. To ešte nie je dôvod na to, aby  

sme posudzovali, aký je. A naopak. Ten, ktorý je považovaný za 

dobrého, taktiež ním nemusí byť. Každý človek má predsa kladné aj 

záporné vlastnosti. Nikto z nás nie je dokonalý. 

Určite mi dáte za pravdu, ak  trochu naivne poviem, že každý by chcel 

byť dobrým človekom. Ale to jednoducho nejde. Každý je svojský, 

originálny, iný a kto je vlastne najlepší?  

Musíme si viac všímať ľudí okolo seba, pozorovať ich a hodnotiť ich 

správanie. A napodobňovať len tých, ktorí si to zaslúžia svojím 

príkladným konaním. Správanie alebo konanie, ktoré je proti mojej 

vôli veľmi rýchlo posúdime a zavrhneme. 

 Citovaný aforizmus je veľmi správny a dobre myslený. 

Predstavte si, že sa ľudia budú riadiť týmto heslom. V spoločnosti by 

neexistovali žiadne konflikty a bol by pokoj. 

Musíme si uvedomiť, že kým si o nejakom človeku utvoríme vlastnú 

mienku, musíme ho spoznať bližšie. Ak koná spravodlivo a činí 

dobro, radšej ho napodobňujme. Ak si myslíme, že to nie je dobrý 

človek, zamyslime sa nad sebou a svojím správaním. 

 Doporučujem, aby sme si tento výrok pamätali, je veľmi 

jednoduchý. 

 

Petronela Gajdošová, 9.A 



 

Mama, ocko, moja rodina 

Deň matiek 

Moja milá mamička, 

dnes máš veľký sviatok, 

pobozkám ťa na líčka, 

donesiem ti kvietok. 

 

Ty si moje slniečko,  

ktoré na mňa žiari, 

pohladíš ma lúčmi lásky 

po mojej detskej tvári. 

 

A keď bežím po lúčke, 

vidím tvoje oči,  

kolo mňa sa ihneď 

 celý svet roztočí. 

 

Mama, mám ťa veľmi rada,  

za všetko ti patrí vďaka. 

Budem ťa vždy ľúbiť,  

môžem ti to sľúbiť.  

                                     Laura Sidorjaková, 6.A 

1.miesto v okresnej súťaži    

       



 

                             Mama, ocko, moja rodina 

 

Mamka  

 

 Si tá, ktorá ma priviedla na svet. Tá, ktorá ma pozná do najmenšieho 

detailu. Nevymenila by si ma ani za milión. Vieš, čo mám a nemám rada. Čo sa 

mi páči a nepáči. Vieš sa vcítiť do mojich radostí a starostí.  

Kto to dokáže? 

MAMA. 

 Bude Deň matiek. Je to deň ako každý iný deň, no predsa iný. Deň, keď sa 

Ti môžem poďakovať za všetko, čo pre mňa robíš. Keďže je to sviatočný deň, 

nesmiem  na Teba zabudnúť. Rozmýšľam, čo tvorí osobnosť matky, keď je 

zároveň: kamarátka, učiteľka, psychologička, lekárka, kuchárka, ekonómka, 

vychovávateľka, žena pracujúca  v zamestnaní aj v domácnosti, manželka, ... ?  

Je toho naozaj veľa. Ale Tvojou najdôležitejšou úlohou je byť obetavou, 

chápavou, milujúcou a starostlivou matkou. 

Občas nechápem, ako a kedy to stíhaš. 

 Obzerám si moju mamu z každej strany, no má len dve ruky a jedno veľké 

srdce. Tie ruky ma stihnú každý večer láskavo pohladiť, keď zaspávam. 

 

                            Karolína Mlynaričová, 9. A 

1.miesto v okresnej súťaži    

 



 

                           Mama, ocko, ste moje všetko 

 

Keď som sa narodila, nevedela som rozprávať a vyjadriť svoje city, ale 

viem, že už vtedy som cítila k rodičom lásku. Keď som vyrástla, tak až vtedy 

som lásku mohla začať vracať. Ale lásku som dostávala skôr ja. 

Lásku, ktorú cítim k rodičom, nedokážem vysvetliť slovami. Mame aj 

otcovi ďakujem za to, ako ma vychovali, lebo iba vďaka nim som teraz tu a som 

taká, aká som. 

Keby ste mi položili otázku, koho mám radšej, tak by som povedala, že 

obidvoch rovnako, lebo či to je otec alebo mama, je to jedno. Mama by mi 

vedela dať to, čo aj otec. Aj otec by mi dal zase to isté, čo mama. Mama aj ocko 

sa o mňa starajú veľmi dobre, lebo ešte nikdy nikto mi nepovedal, že som 

nevychovaná. Naučili ma rozlišovať  dobré veci od zlých. 

Otec ma zobúdza  do školy, mama pripravuje desiatu. Prečo to asi robia? 

Aj podľa týchto maličkostí si myslím, že ma musia mať radi a ja verím, že ma 

ľúbia tak, ako ich ľúbim aj ja. Lásku dostávam od rodičov  v každodenných 

maličkostiach, a preto som taká šťastná. Mame aj otcovi sa ani neviem ako mám 

poďakovať za to, čo pre mňa robili a stále robia. 

Bez rodičov by som nemohla žiť. Láska, ktorú k nim cítim, nie je iba taká 

obyčajná láska, je to dar od Boha. Drahí moji rodičia, ľúbim vás teraz a aj 

navždy vás ľúbiť budem. Na tomto svete nie je nič krajšie, ako keď rodičia ľúbia 

svoje deti.  

                                                                                     Jozefína Bilá,  8. B 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        Moji rodičia 

 

Mojich rodičov mám veľmi rada, lebo už od detstva sa o mňa dobre 

starali.  

Rodičov si veľmi vážim. Nechcela by som stratiť ich dôveru pre nejakú 

maličkosť, pretože by mi vtedy už nič dobré nezostalo. S mamkou si my dve 

často zájdeme na nákup, požičiavame si takmer všetko, čo spolu kúpime. 

Samozrejme, že ma poteší aj nové oblečenie, ale veľkú radosť mám z toho, že 

s mamou sa pri nákupoch zasmejeme a sme spolu.  S otcom pozerám v sobotu 

večer komédie a zábavné relácie. Takto spolu oddychujeme najradšej. 

Nerozumiem tým spolužiakom, ktorí o svojich rodičoch nevedia povedať nič 

dobré a vyjadrujú sa o nich nepekne.  

Som rada, že mi rodičia rozumejú a ja sa snažím nesklamať ich. Som rada, 

že sa bez strachu a s radosťou vraciam domov. Som rada, že mám takých milých 

a láskavých rodičov.  

                                                                                                     Nikola Bilá, 8. B                                  

                                  Rodičia 

 

Už odmalička, keď ma moji rodičia priniesli z nemocnice domov, sa 

o mňa  starajú.  

Pamätám si, že už v prvom ročníku mi rodičia pomáhali  s úlohami, učili 

ma čítať, písať. Aj v škole som sa cítila veľmi dobre, pretože otec ma každý deň 

odviezol do školy a čo je dôležitejšie, nikdy nezabudol po mňa prísť zo školy. 

Mama mi zase pripravovala oblečenie a desiatu. Dnes už to samozrejme 

zvládam sama, ale pre mňa je to jedna z prvých vecí, ktorú si pamätám, že pre 

mňa rodičia robili preto, lebo ma majú radi. Neviem, čo je to hlad, samota, 

opustenosť. Všetko iba vďaka mojim rodičom. Dnes ma vo všetkom podporujú. 

Som rada, že ani dnes ma nikdy nenechajú samu, lebo aj dnes ich stále 

potrebujem, pretože dieťa bez rodičov je stratené. 

Milí rodičia, veľmi vás ľúbim a nikdy neprestanem mať rada. Som rada, 

že stojíte pri mne a pomáhate mi vo všetkom. 

                                                                                            

                                                                                          Zuzana Bilá, 8.B  



 

                               Mama, ocko, moja rodina 

Rodičia 

 

Kto sú vlastne naši rodičia? 

Prečo vlastne sú a nič nezničia? 

Sú tu predsa kvôli nám,  

majú srdce otvorené dokorán. 

 

Vďaka nim sme šťastní vždy, 

hoci máme aj zlé dni. 

Pomáhajú vo dne, v noci 

sú nám vždycky na pomoci. 

 

Občas ich hneváme aj prosíme, 

no v srdiečku veľkú lásku nosíme. 

Keď sa nám slzičky tlačia do očí, 

vždy medzi nami iskrička preskočí. 

 

Za dar lásky hojný, veľký, rodičovský, 

za náš život  detský - ja to viem, 

aj za každý vyplnený sen a  budúci deň, 

za to  im z celého srdca ďakujem. 

Lenka Glovňová, 5.A 

 



 

Som vďačná všetkým učiteľom 

 Presne pred deviatimi rokmi som  prekročila po prvýkrát prah Základnej 

školy v rodnom Malcove. Snáď ako všetci malí prváčikovia aj ja som sa veľmi 

bála. Bol to strach dieťaťa z nového prostredia, učiteľov alebo z iných vecí ? 

 Veď si to len predstavte, šesťročné dieťa príde do školy a ani netuší, čo sa 

od neho bude požadovať, nevie, ako má reagovať, čo smie a čo nesmie robiť. 

Každý z nás si tým prešiel..., ale aby každý prváčik začal mať rád školu a aby 

z nej odišiel vzdelaný a patrične múdry, na tom všetkom sa  dobrý učiteľ musí 

podieľať. 

 A kto je vlastne dobrý učiteľ? Nie je to obyčajný človek. Je to osoba, ktorá nám 

chce odovzdať nielen vedomosti, ale nás aj pripraviť na život. Je pravdou, že nie 

všetci žiaci si túto snahu učiteľa vážia. Samozrejme, žiakovi sa neraz zdá, že 

učiteľ je prísny a často sa s týmto slovom spája pojem neústupčivý alebo zlý. 

Ale nie je to celkom tak. Učiteľ musí byť niekedy aj prísny. Nie preto, že by nás 

nemal rád, ale preto, že mu záleží na našom vzdelaní a pripravenosti do života. 

Ide o našu budúcnosť. A vďaka učiteľom to budeme mať v živote ľahšie. Zatiaľ 

som sa stretla s učiteľmi, ktorým záležalo naučiť všetko čo najdôkladnejšie. 

Záleží  na každom žiakovi a jeho prístupe k plneniu si povinností. 

 Akú šancu má teda žiak, ktorý nemá záujem o školu a učenie? Povedzme 

si pravdu – žiadnu. Učitelia si zaslúžia našu úctu za všetko to, čo pre nás robia.  

 Mne na mojej školskej ceste pomáhali mnohí učitelia. Či už triedni alebo 

učitelia rôznych predmetov. Aj ja som pokladala niektorých za horších a iných 

za dobrých. Dnes už viem, že všetci učitelia, ktorí ma učili, zostanú navždy tými 

najlepšími učiteľmi, akých som si mohla priať. Človek si to uvedomí postupne 

alebo až na konci jednej etapy.  

 Ďakujem ešte raz všetkým, čo ma učili a z celého srdca im prejavujem 

úprimnú úctu. Vďaka nim sa cítim po deviatich rokoch vzdelaná a zodpovedne 

pripravená do ďalšieho života. Samozrejme, že v štúdiu chcem pokračovať 

ďalej. 

 

                                                                                   Petronela Gajdošová, 9. A  

Práca  bola ocenená v okresnej súťaži 1. miestom. 



 

Moja pani učiteľka 

Pani učiteľka Kristína 

 

 Moja pani učiteľka z prvého stupňa sa volá Kristína. Je štíhla, vysoká 

a tmavovlasá. Má veľmi rada deti, a preto sa rozhodla, že bude učiteľkou. Jej 

prístup k deťom je veľmi kladný a mala s nami ohromnú trpezlivosť. Bolo 

vidno, že má pochopenie pre detskú dušu. 

 Počas štyroch rokov sa snažila o stopercentný prístup k nám, vždy všetko 

s ochotou vysvetlila a pomáhala každému, kto ju o to požiadal. 

Dôležité predmety a učivo s nami opakovala a upevňovala nové učivo. Učila nás 

slušnému správaniu a chovaniu sa k ostatným žiakom školy.  

Veľmi rada sa smeje, ale keď treba, tak vie zvýšiť hlas.  

 Mal som ju veľmi rád a aj teraz ju občas navštívim. Stále spolu 

spomíname na staré dobré časy. Teraz som šiestak, a keď našu školu opustím, 

určite si na ňu spomeniem. 

 

                                                                                            Jozef  Cudrák, 6. A 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spomienky môjho pradeda 

 

Ako pradedo prežil vojnu 

 Aj keď sa tento príbeh stal veľmi dávno, môj dedo sa k nemu 

často vracal a jedného dňa mi ho vyrozprával. 

 V budove dnešnej pekárne sa ubytovali počas vojny nemeckí 

vojaci. Môj dedo býval v susedstve. Vtedy bol neveľký mládenec, 

plnoštíhly s červenými lícami.  

Nemci vyhlásili, že každý muž z dediny musí ísť kopať zákopy nad 

obcou Gerlachov. Dedko so svojimi kamarátmi kopal dlho do večera. 

Vedeli, že sa po zotmení nesmie vychádzať von, pustili sa napriek 

tomu po ceste domov. 

 Zrazu začuli: „ Halt!“ Poslušne zastali.  

Kamarát pošepol dedovi: „ To máme ale šťastie, že Nemec nestrieľal.“ 

Vypytoval sa ich odkiaľ idú, či od frajerky. Povedali mu, že kopali 

zákopy. Tento nemecký strážnik ich pustil, ale o 300 metrov bola 

druhá nemecká stráž. Kamarát už zachádzal do dvora, kde býval. No 

môjho pradedka viedli hore dedinou pod samopalmi a nadávali mu, že 

je partizán. Ale dedko sa nedal a vysvetľoval, že býva vedľa nich a nie 

je žiadny partizán. A tak Nemci s ním urobili takúto skúšku. Zavreli 

ho do akejsi miestnosti a ku dverám postavili malého jazvečíka.  

Dedko rozmýšľal: „ Ja utečiem, veď jazvečíka ľahko premôžem.“ 



 

No neskôr túto myšlienku zavrhol, nech sa stane, čo sa má stať, vydrží 

do rána. Ako sa vraví: ráno je múdrejšie večera.  

 Skoro ráno prišla pre dedka stráž a konečne ho prepustila. 

Obecný richtár sa musel za neho zaručiť, že ho dobre pozná. Nie je to 

žiadny partizán, ale občan obce Malcov.  

 Keď sa vrátil domov, vyrozprával všetko matke,  aj ako 

rozmýšľal o úteku. Babka ho utvrdila, že dobre spravil, keď v noci 

neutiekol. Nemci by ho určite zastrelili. A ja by som nepoznal svojho 

pradeda. 

 

Stanislav Cingeľ, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Upratovanie 

 

Vždy keď idem upratovať,   

musím sa pousilovať. 

Všetky moje gumičky a náušničky 

 uložíme do šperkovničky. 

 

Tričká, svetre, nohavice, 

 patria v skrini do police. 

Rozvrh hodín, ktorý spadol zo stolíka,  

 dajme pekne do šuplíka . 

 

Sviečku, ktorá okno krášli, 

pod stolíkom sme ju našli. 

Aby opäť zažiarila, 

na okienko som ju postavila. 

 

Keď som ráno zaspala,                                                

 posteľ som neustlala, 

Preto rýchlo paplón  skladám, 

 na postieľku deku  dávam. 

 

Všetko rýchlo skontrolujem, 

 svoju prácu obdivujem. 

Som ja ale šikovná,  

snáď bude aj mama spokojná.                                          Monika Gajdošová, 6. A 



 

Ako som objavil svojho najobľúbenejšieho autora 

 

Jedného dňa som bol v kníhkupectve a vyberal som si vhodnú knihu. Dlho 

som nevedel, akú si vybrať, potom som sa dostal k zaujímavému stojanu a našiel 

som super knihu  s názvom Dračie srdce – rozhodujúci súboj.  

„ To môže byť dobrá kniha,“ povedal som si. Kúpil som si ju. O dva dni 

som ju už mal prečítanú. Na bočnej strane bolo meno známeho autora. Odvtedy 

som si chcel kúpiť všetky jeho knihy. No nemohol som si to dovoliť. A bol som 

sklamaný, že si ďalšie neprečítam. Potom mi napadlo, že aj v školskej knižnici 

je veľa kníh a sú tam niektoré z nich. Tam som našiel ďalšie časti. Neskôr mi aj 

kamarát požičal ďalšiu knihu od toho istého autora. Potom som navštívil našu 

obecnú knižnicu. Keď som videl plný regál, povedal som si: „Takže som ešte 

jeho knihy nedočítal!“ 

Tam si požičiavam jeho knihy dodnes. Mám čitateľskú kartu, zaplatený 

symbolický poplatok. Vypožičiam si aj tri knihy naraz. Doteraz som ich prečítal 

29.  

A kto je ten môj obľúbený spisovateľ? Ak si myslíte, že Thomas Brezina, 

tak ste uhádli. Je skutočne vynikajúci. 

         

        Tomáš Kačmár, 6. A 

 

 

 

 



 

                                           Máj 

 

        Piaty  mesiac máj patrí k posledným jarným mesiacom. Štafetu, ktorá má 

12  kôl a 365 metrov, dostal od  mesiaca apríl a po 31 dňoch ju odovzdáva 

mesiacu leta júnu. 

        Máj je mesiac, ktorý už nepozná zimu a neoblieka sa do hrubých búnd, ale 

vyťahuje zo skríň krátke tričká a krátke nohavice. Slniečko, ktoré bolo cez zimu 

vidno len občas,  sa teraz pozerá na naše biele tváre a kolená. Je to  mesiac, kedy 

sa vracajú sťahovaví vtáci z dovolenky pri mori, aby nás potešili svojou 

prítomnosťou. Stále častejšie nás vítajú zrána svojím operným spevom. Budujú 

si príbytky, aby sa stali aj oni rodičmi a mohli sa tešiť zo svojich ratolestí. 

Stromy sa predvádzajú svojimi listami a kvetmi ako modelky na predvádzacom 

móle. Každý strom akoby bol oblečený do  jedinečných šiat od svetoznámych 

návrhárov. Namiesto bielej periny je teraz na lúkach a pasienkoch šťavnatá 

zelená tráva, ktorá ako supermarket vo výpredaji  ponúka výživu a vitamíny pre 

vyhladovanú lesnú zver. Nastáva čas jedenia. Začínajú sa tu pásť aj malé 

jahniatka, ktoré sa správajú  akoby prišli prvýkrát do školy a nevedeli čo skôr 

navštíviť, čo skôr uvidieť.  Lúčne a záhradné kvietky sa predbiehajú svojou 

krásou a farebnosťou, aby nás potešili.  Sú ako namaľované od známych 

maliarov. Svojou vôňou lákajú včielky na bohatú hostinu. Slnko nás svojimi 

lúčmi dobíja ako batérie a vyháňa všetky deti von. Denné svetlo zaháňa tmu 

čoraz viac. Detský smiech a šantenie vonku nahrádza ponurú náladu a nič 

nerobenie. Bicykle, kolieskové korčule či futbalová lopta napĺňajú voľný čas 

detí. Občasný dážď rozprúdi život v krajine a umyje všetok prach a pozostatky 

zimy ako upratovacia čata.  

        Máj dáva definitívne zbohom zime a víta leto. 

 

                                                                  Matúš Kačmár, 7. A 

 

 

                 



 

                                        Jún 

 

       Keď teplé slnko žiari a hladí deti cez školské okno po líci, každý už dobre 

vie že jún je tu!  

        Pol roka pred nami, pol roka za nami. A na lúke plnej kvetov, kde maliar 

vylial svoje pestrofarebné  farby, žiari krásna dúha ako vlasy dúhovej víly. 

A motýle sa správajú ako uletené včely z krajiny farieb, kde čierna, šedá a hnedá 

nemá svoje miesto. Tieto zmeny hlásia odchod jari a príchod leta. Jún je ten 

mesiac, z ktorého majú všetky deti radosť už od začiatku. Všetky deti v škole už 

netrpezlivo čakajú na ten najkrajší posledný školský zvonček, aby mohli 

radostne vyskočiť zo školských lavíc a ísť von užívať príchod leta a hlavne aj 

mesiac plný farieb. Najdlhší deň a najkratšia noc, aj tým je jún iný.  

         Vôňa kvetov, tá najkrajšia vôňa, sa nesie celý svetom. Spev vtáčikov ako 

tá najkrajšia pieseň každému vyčarí úsmev na tvári. Zelená tráva ako jemná 

posýpka. To je jún.                                       

                                                                                         Katarína Jakubová, 7.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     My Projects 

 

My room 

This is my room. There is a bedside table near the bed. There is a desk in my 

room. The book, pens and a lamp is on the desk.  A nice picture is on the wall. 

My room is small. I like my room.  

 

                                                                                                Lívia Glovňová, 5. A 

 

 

 

 

 



 

My village 

This is my village Malcov. This is my favourite village. School is an orange 

building. There is a library between the school and the pub. I live in Kurnacka 

Street. Eva’s house is opposite my house. There is a car park next to my house. 

Behind the car park there is a football pitch. Next to the football pitch there is 

a bank and a supermarket. In front of the supermarket there is a church and 

a cemetery. We haven´t got a cinema. My village is small.  

 

                                                                                             Lenka Glovňová, 5. A 

 

 

 

 

 



 

Me and my school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Kamila Vašičkaninová, 5. A 

My Birthday  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Oliver Sidorjak, 3. A  
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