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Moje mesto, moja dedina, môj domov 

 

Moja dedina Malcov 

je plná znalcov.  

 

Je to jednoducho raj,  

keď príde máj.  

 

Toto je môj domov,  

domov je tu ako stromov.  

 

Je tu hora a aj les,  

Malcov pozná aj Herkules.  

 

Tu je veľmi krásne,  

veď o ňom píšu sa básne.  

 

Sme tu všetci šťastní,  

kraj náš je krásny.  

 

Jednoducho je tu fajn,  

Malcov je naše naj. 

 

Ján Pavlík, 8. A 

 



MALCOV 

 
Malcov to je dedina, 

nie klasická, je iná. 

Vždy ohúri i privíta nás, 

je plná pekných miest a krás. 

 

Dobrých ľudí máme tu, 

a keď prídem z výletu, 

otvorenú náruč majú, 

so všetkými sa privítajú. 

 

Chováme tu psy i mačky, 

v potoku sa kúpu kačky. 

Dva kostoly, jedna škola, 

pred obchodom babka volá. 

 

Žiaci prídu s dobrou známkou, 

tu pes beží za poštárkou. 

Naháňa ju hore-dole, 

kým gazda si orie pole. 

 

Dedko pivko popíja, 

druhý sliepku zabíja. 

Babka do kotla prikladá, 

ďalšia ruky zakladá. 

 

Deťom končia hodiny, 

ocko číta noviny. 

Keď sused čistí komíny, 

idem zbierať maliny. 

 

Malcov je najkrajšia dedina na svete, 

tak čo, páči sa vám, čo na ňu poviete? 

 

 

 

Anna Soroková, 8.A 



Pani Jar  

 

Zima skončila a všetko živé sa začalo pýtať na svet. Príroda sa zobúdza 

z dlhého zimného spánku. 

Tráva stráca svoju trblietavú perinu, snežienky dvíhajú svoje hlávky 

a svojou prítomnosťou tešia malých i veľkých. So sprievodom vtáčieho štebotu 

slnko hladí svojimi lúčmi každý strom. Navôkol bzukot veselých včeličiek - tie 

opäť začínajú pracovať a pomáhajú kvetom rozvoňať lúku. Aj ligotavá riečka 

dáva svojím zurčaním vedieť, že sa zobudila. Bielo-sivú oponu nahradilo krásne 

modré nebo a celé okolie hýri farbami. V blízkosti rozjasnených potokov 

vykukujú žlté hlavičky púpav, od ktorých sa odzrkadľujú zlatisté lúče jarného 

slnka. Tancujúce motýle sa radujú, že opäť môžu navštevovať svojich 

príbuzných v horách. Na pôde sa objavujú hlinené kopce drobných krtov, ktoré 

taktiež spríjemňujú pohodovú jarnú atmosféru. 

Celú túto jarnú rozprávku dopíše jarný vánok plný vône kvetov. 

                                                                                              

                                                                                             Lenka Glovňová, 7. A 

 



Bájky  

Mravce a svrček 

 

Šíri sa lesom krásna muzika, 

muzikant – svrček na dube sedí, 

vyhráva si a cvrliká, 

okolo publikum sedí. 

 

Krásne, krásne on vyhráva, 

pýchou ide puknúť, 

nadúva hruď, nadúva, 

len-len že sa mu dá sfúknuť. 

 

Mravce ho tiež počúvajú, 

no nezdržia sa dlho,  

onedlho vločky prilietajú, 

bude ich tu mnoho. 

 

Pracujú, pracujú, pracujú 

až do dlhej noci. 

Veľa potravy si zháňajú, 

každý sa pri tom spotí.  

 

 



Keď ráno vonku vykuknú, 

všetko sa nabielo ligoce. 

Odrazu pozrú napravo, 

aha, svrček tam zubami drkoce. 

 

Pomohli mu, aj ho nakŕmili, 

veď potravy majú dosť, 

celé leto pracovali, 

teraz majú čas na radosť. 

Ponaučenie: V núdzi poznáš priateľa. 

 Sára Kramárová, 6. A 

 

 

Havran a slávik 

 

Kde bolo, možno nebolo, v lese na vysokom strome žili havran a slávik. 

Jedného dňa si slávik sadol na vetvu a začal krásne spievať. Havran ho iba 

počúval a rozplýval sa nad jeho krásnym hlasom. Tak to bolo každé ráno, až 

nakoniec mu havran závidel, lebo všetky vtáčie dievčatá chodili iba za ním. 

A tak sa havran rozhodol, že zaspieva ešte krajšie ako slávik. Tak si sadol na 

slávikovu vetvu a pokúšal sa spievať. Ale márne, akurát tak sa len strápnil. 

Všetci sa mu začali smiať a havran sa z toho výsmechu už nikdy nespamätal. 

Ponaučenie: So závisťou sa dá prísť aj o to posledné, čo máme – dôstojnosť. 

 Aneta Džundová, 6. A 

 



Ako rozprávka smutný koniec môže mať  a baladou sa stať 

 

Soľ nad zlato 

 

Jeden kráľ mal tri dcéry, 

ľúbil ich snáď prenesmierne. 

No rozhodnúť sa nevedel,  

ktorá kráľovnou bude, keď kráľ opustí tento svet. 

 

Spýtal sa ich teda otec, ktorá radšej má ho.  

Prvá vraví ako zlato,  

druhá vraví ako smaragd, 

 tretia vraví ako soľ. 

 

Otec kráľ sa nahneval,  

tú tretiu zvanú Marušku hneď vysťahoval.  

Odišla do tmavého lesa,  

stretla starú babku predsa.  

 

Ona jej tam pomáhala  

a za odmenu jej soľničku dala, 

lebo v celom kráľovstve soli nebolo už,  

pretože po jej odchode zmizla v ich kráľovstve všetka soľ, nuž. 

 



Maruška je v kráľovstve, soľ im veľmi núka,  

otec nespoznal ju, tak ju späť posiela.  

No soľ si kráľ však zobral,  

ale potom tretiu dcéru už nikdy nemal. 

Alžbeta Mária Pavlíková, 6. A 

 

 

 

 

 

O divotvornom hrnčeku 

 

V malom domci úplne samé bývali deti malé a chudé.  

Chlapček chodil do hory zbierať niečo pod zuby.  

Postretol tam starú babku a pomohol jej vyniesť káru.  

Za odmenu dostal hrnček, čo poslúcha na povely ako darček. 

 

Doma hrnček na stôl postavil a variť na povel mu rozkázal.  

Konečne sa dosýta najedli a hrnček na poličku položili.  

Ráno sa však zobudili, hrnček márne hľadali,  

brat so sestrou od hladu a únavy potichučky na druhý svet odišli. 

Júlia Dudrová,6. A 



Mrázik 

 

Deduško Nastenku vezie,  

z príkazu macochy mrzne v lese.  

Nastenka rúčky má studené,  

mrzne,  

biela jak snehuliak  

namaľovaný na stene. 

 „Deduško, neboj sa o mňa, 

 pozri sa, mach a vetvy sú tam, pozri, 

 veď zahrejú ma.  

Zima a bôľ mi nebude, len za tebou mi žiaľu je.“  

Deduško preč odchádza,  

na druhý deň zas prichádza,  

hľadí a na mieste Nastenky  

stojí socha ľadová,  

telo ako zo striebra a tvár ako  

korunka perlová.  

Deduškovi srdce zlomilo to,  

na mieste padol, na ľad zmrzol,  

už nebolo ho.                                                                        Sára Kramárová, 6. A 



Krátky život prasiatok 

 

Tri prasiatka žili 

až sa rozdelili. 

Jedno sem, druhé tam, 

každý býval inde sám. 

 

Prišiel vlk a chcel ich zjesť, 

vtedy išli práve jesť. 

Senom, drevom a tehlou, 

všetko zvalil jednou ihlou. 

 

Všetci sa nakoniec stretli, 

vlk ich zastrelil všetky. 

A už bolo po nich, 

už sme nikdy nestretli ich. 

Daniel Kaščák, 6. A 

 

 

 

 



Povesť o erbe 

Stalo sa to dávno. V jednej malej dedine pri rieke Topľa bol richtár 

menom Gerlach. 

Raz vyhlásil, že ten, kto urobí najkrajší pluh, nemusí celý rok platiť dane. 

Chlapci nelenili a pustili sa do práce. Len Ďuro, najväčší lenivec, zasa nič 

nerobil. Keď sa zotmelo, vytiahol starý pluh, namaľoval ho zlatou farbou 

a vytiahol na vŕšok. Ráno všetci so svojimi výtvormi čakali na richtára. Medzi 

nimi aj Ďuro. Smiali sa mu, že kde má pluh. Vtedy ukázal na vŕšok, spoza 

ktorého vychádzalo slnko. Stál tam ligotavý pluh. Všetci sa začudovali. A práve 

Ďurov pluh richtár vyhlásil za najkrajší a rozkázal ho namaľovať do erbu.  

Ďuro ľuďom v dedine odkázal: „Robte si, veď máte pluhy a ja zasa 

nebudem robiť, lebo nemám s čím.“ Veď aj lenivému niekedy šťastie praje. 

Peter Lišivka, 5. A  

Erb obce Malcov 

Niekedy dávno v obci Malcov žili veľmi chudobní ľudia. Živili sa 

pestovaním plodín.  

Raz prišla veľká búrka. Ľudia sa báli o svoju úrodu, tak sa všetci začali 

modliť. Nakoniec búrka odišla, nikomu sa nič nestalo a hlavne úroda im ostala. 

Keďže si chceli túto udalosť ponechať v pamäti, vybrali si svätého Michala do 

erbu obce.  

Svätý Michal je patrónom pri búrke a zlom počasí, ale aj chudobných. Na 

našom erbe drží v pravej ruke meč, ktorý znázorňuje ochranu silou a v ľavej 

ruke drží váhy, ktoré znázorňujú ochranu právom. Svätý Michal je tu 

znázornený akoby stál nad ohňom. 

Karin Kačmárová, 5. A 



Povesť o Lenartove 

Povesť hovorí o tom, že kráľ prechádzal cez Lenartov so svojou výpravou 

a do svojej družiny zobral aj miestnych chlapov, ktorí museli ísť bojovať za 

kráľa.  

Cestou prechádzali cez hranicu do Poľska, kde bol hostinec pre 

pocestných, v ktorom prenocovali. Bolo obdobie sucha a ženy ostali na 

gazdovstve samé. Museli sa starať o rodiny, deti, statok a o polia.  

Preto vznikol erb Lenartova, v ktorom má hlavné miesto žena s kosákom 

v ruke a vedľa nej je klas.  

Miriam Gernátová, 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sen malej Bely 

 

Za siedmimi horami a siedmimi dolami sa skrýval malý domček, 

v ktorom bývalo dievčatko menom Bela. Bela už odmalička mala veľmi rada 

prírodu a zvieratká. Keď mala Bela dvanásť rokov, chcela sa stať poľovníčkou. 

Jedného dňa im pani učiteľka slovenského jazyka dala za úlohu napísať 

slohovú prácu. Tento sloh nesmel byť vymyslený, ale mal opisovať to, čím chcú 

byť v budúcnosti a ako si to svoje povolanie predstavujú. Prekvapivo z celej 

triedy mala iba Bela hotovú úlohu hneď na druhú hodinu slovenského jazyka. 

Bela začala sloh čítať pred celou triedou: 

„Ja by som chcela byť poľovníčkou. Chcem dávať pozor na zvieratká, 

pretože to je môj sen. Celý deň by som sa o zvieratká starala a každé zviera by 

malo raňajky, obed a večeru. A pytliaci? Tak tých sa ja nebojím! Oni sa budú 

báť mňa! Ak sa stanem poľovníčkou, pytliaci sa budú mať zle. Aj oni sa budú 

starať o prírodu a nie ju ničiť! Nebudú sa flákať ako doteraz, ale budú pracovať 

od skorého rána do večera. Samozrejme, budem myslieť aj na naše lesy. Kúpime 

stromčeky, ktoré vysadíme a budeme sa o nich starať. Popri práci sa bude aj 

zabávať a pomáhať tým našej prírode. Raz za polrok budem organizovať súťaž 

v prírode. Táto súťaž sa bude týkať žiakov zo škôl. Žiaci budú rozdelení do 

piatich skupín a každá skupina pôjde iným smerom na túru, samozrejme, pod 

dohľadom mojich kolegov, ktorí ich budú oboznamovať s krásami prírody. 

Skupiny dostanú vrecia. Ich úlohou bude pozbierať odpadky, ktoré im prídu do 

cesty. Touto súťažou sa žiaci zapoja do „upratovania lesov“ a tá skupina, ktorá 

vyzbiera najviac odpadkov, dostane odmenu. Samozrejme, odmenení budú 

všetci, ktorí sa do súťaže zapojili, aby našu prírodu urobili krajšou. A taktiež aj 

naše ovzdušie...“  



Bela stále rozprávala. Pani učiteľka a aj spolužiaci sa tak započúvali, že 

keď Bela skončila, tak ju prosíkali, aby ešte niečo povedala, čo by chcela pre 

našu prírodu urobiť. Bela bola z toho veľmi nadšená a začala svojim 

spolužiakom rozprávať ďalej. Keď tak hovorila o prírode, zrazu z poslednej 

lavici vykríkol chlapec: „Aké máš najradšej obdobie?“ Bela bez váhania začala 

rýchlo hovoriť: „Ja mám rada všetky ročné obdobia. Pretože matka príroda je 

vznešená dáma, ktorá vyfarbí každý kútik prírody úplne sama ku každému 

ročnému obdobiu. Občas jej pomôže mráčik, ktorý jej donáša správy. A malý 

mráčik sa tým všetkým len tak unáša.“ V tom vykríkli aj jej veľmi dobré 

kamarátky Dáša a Klára, ktoré položili ťažké otázky. Klára sa opýtala: „Pustila 

by si do prírody všetkých ľudí?“ A Dáša ju ešte doplnila: „Aj napriek tomu, že 

ju znečisťujú?“ Bela sa len tak zasmiala a odpovedala: „Áno.“ Kamarátky boli 

odpoveďou prekvapené a Bela to začala vysvetľovať: „Určite sa pýtate prečo. 

Odpoveď je veľmi jednoduchá. Všetci majú právo byť v prírode, pretože v nej 

má miesto každý. V prírode nájdete relax, ticho a viete si prechádzkou urobiť 

poriadok v hlave.“ Pani učiteľka zastavila Belu v rozprávaní: „Máš veľmi pekný 

plán do budúcnosti a budem ti držať palce, aby si to raz dokázala splniť, pretože 

málokto má tak rád prírodu a zvieratá.“ Belu veľmi potešilo to, čo povedala pani 

učiteľka a v tom zazvonil zvonec, ktorý oznamoval koniec hodiny. 

Bela od tej chvíle začala bojovať za svoj sen a bojuje dodnes. No a ako 

skončí jej príbeh? Tak to sa dozvieme, až keď Bela vyrastie.  

 

 Martina Džambová, 8. A 

Prvé miesto v literárnej súťaži príroda a poľovníci v tvorbe detí  

 

 

 

 



Poľovačka 

 

Poľovačka to je vec, 

zohreje ťa viac než pec. 

Keď super pušku v ruke máš 

a obdivuješ prírodu, knihu plnú krás. 

 

Poznáš aj ten zvláštny pocit pri srdci, 

keď zrak tvoj zaujmú krásni srnci. 

Hneď rýchlo pušku k tvári prikladáš 

a streliť či nechať žiť – premýšľaš. 

 

Rozhodneš sa život nechať, 

veď by si viac nemal z čoho plesať. 

Hneď tlak začne prudko klesať, 

bravó – môžeš si zatlieskať. 

Ušetril si život zvieraťu 

a historku o tom môžeš rozprávať aj svojmu dieťaťu. 

 

Ušetri život každému zvieratku 

a ono ťa za to na oplátku 

poteší krásou svojho výzoru, 

čo nevyrovná sa žiadnemu televízoru. 

 



Poľovačka, tá zohreje ťa pri srdci, 

keď znovu a znovu sa na lúke objavia krásni srnci, 

keď nádhera naokolo nadchne ťa 

a ty zbadáš aj to najdrobnejšie mláďa. 

 

Toto všetko nenechá ťa chladným, 

veď pomáhať treba malým tvorom hladným, 

hlavne vtedy, keď všetko zahalí biela perina, 

na malých kamarátov zabudnúť netreba. 

Trochu sena, trochu zobu a aj hrudu soli, 

aby naši kamaráti sýti a šťastní boli. 

 

Anna Soroková, 8. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Hrdinský čin  

 

            Za siedmimi horami a za siedmimi dolinami sa rozprestieral malý lesík. 

Joj, ako mu len bolo dobre, pretože v ňom žilo veľmi veľa zvierat. 

            Jeho stromy boli majestátne a krásne, jeho zvieratká boli milé a pokojné 

a poľovníci láskaví a starostliví. A zrazu kde sa vzal, tu sa vzal obrovitánsky zlý 

medveď. Bol veľký, agresívny a nepriateľský. Ťažko chodil, váľal všetky 

stromy, ktoré mu prišli do cesty a neustále vyjedal med lesným včielkam. 

Všetky doteraz pokojné zvieratká splašene utekali a ukrývali sa so svojimi 

rodinkami pred takýmto nečakaným a hlavne nebezpečným hosťom. Medveď 

celé dni nenásytne ničil nevinný lesík, až kým do lesíka po niekoľkých dňoch 

nezavítal poľovník. Keď v prvej chvíli zbadal zničené stromy a kry, zostal 

prekvapene a zároveň zarazene stáť. Veľmi sa čudoval, nechápal to, veď, keď 

sem pred pár dňami prišiel, lesík ešte prekvital krásou, pokojom a vôňou lesných 

plodov a húb. Zrazu sa pred ním objavil veľký nenásytný a agresívny medveď. 

Medveď začal revať na celý les, začal mávať labami, na ktorých sa týčili 

obrovské ostré pazúry, pretože chcel zaútočiť na poľovníka.  Poľovník bol však 

šikovnejší. Rýchlo nabil pušku uspávacou šípkou, ktorú mal za opaskom a strelil 

ju medveďovi do boka. Medveď chvíľu ,,tancoval“ pred očami poľovníka 

a o chvíľu už spokojne spal pri nohách hrdinu. Po pár hodinách sa náš medveď 

prebudil v mestskej zoologickej záhrade. Poľovník sa postaral o skántrený lesík 

a to tak, že povysádzal doň nové stromčeky a vyruboval tie choré a zranené. 

Všetky zvieratká mu boli veľmi vďačné. A lesík sa mu odmenil veľkou 

nádielkou ostružín, malín a čučoriedok.  

              A odvtedy poľovníci ochraňujú a starajú sa o naše lesy.  

                                     

                                                                                          Monika Gajdošová, 8. A 



Mnohoraká príroda 

 

Prechádzky lesom tie mám najradšej, 

po ceste môžete nájsť aj plody chuti najsladšej. 

Maliny a jahody, čučoriedok dosti, 

príroda nás  v lete všeličím hostí. 

 

V jeseni zas opadané listy farbia zem, 

poľovníci po nej bežia, ženú divú zver. 

Srny si len pri behu holé bruchá chránia, 

a čakajú na ten deň svojich mláďat vrhania. 

 

Zasnežený lesík je v zime krásny biely, 

ba ani jeden medveď v ňom neostáva bdelý. 

Práve táto zima je nie vždy veľmi tuhá, 

a preto sa medveď po prírode túla. 

 

V jari sa nám všetko budí zo zimného spánku, 

srnčiatko už pobehuje po osviežujúcom vánku. 

Steblá trávy prebudené z hlbokého driemotu, 

v taký čas už vyčkávajú kopýt celú pechotu. 

 

Na prelome teplých dní máme aj my radosť, 

veď na lúke nie je o núdzu kvetov starosť. 



Takisto nám príroda skrášľuje náš celý rok, 

taktiež v našich domovoch nie len takto navonok. 

Denisa Onuferová, 8. A   

 

 

Pán poľovník 

Príroda je veľká krása, 

vedie do nej každá trasa. 

 

Stromy, kríky, lesné plody 

poďme pozrieť do prírody. 

 

Kráčam si cez lesný chodník, 

oproti mne, aha, pán poľovník. 

 

Na hlave klobúk, cez plece puška, 

na chrbte batoh a v ruke taška. 

 

Po jeho boku ho sprevádza pes, 

ktorý má pod kontrolou celý les. 

 

V lete, v zime vždy je tam, 

pomáha on zvieratkám. 

 

 



Vyčistí, opraví kŕmidlá, 

potom seno do nich dá. 

 

Unavený si sadne na posed 

pod sebou má celý zvierací svet. 

 

Potom si zoberie ďalekohľad 

a odmenou mu je krásny výhľad. 

 

Nech ho svätý Hubert sprevádza 

a všetko zlé obchádza. 

 

Nech prírodu chráni ako vzácny dar 

a pri poľovačke nech si povie: „ Lovu zdar!“ 

Daniel Kaščák, 6. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chorý jeleň 

 

         Bol krásny slnečný deň, vybral som sa s rodinou do lesa na huby.  

Zo začiatku sa nám nič nepodarilo nájsť. No neskôr sme našli veľmi veľa 

húb. Boli tam rôzne druhy: dubáky, kozáky, kuriatka a iné. No keď sme sa 

vracali, počuli sme výstrely. Nevedeli sme, čo sa deje, preto sme radšej zrýchlili 

krok a ponáhľali sa z lesa preč. Keď sme potom nasledujúci deň stretli nášho 

suseda poľovníka, pýtali sme sa ho či vie, prečo sa včera v lese strieľalo. 

Povedal nám, že strieľali na zraneného jeleňa. Nechápal som, prečo zastrelili 

také krásne zviera, no on mi vysvetlil, že zranený jeleň, ktorý už nemá žiadnu 

šancu na uzdravenie, by sa len zbytočne trápil, kým by neskonal, alebo by bol 

ľahkou korisťou pre vlkov. Potom  mi ponúkol, aby som sa k nim pripojil a 

pomáhal im pri starostlivosti o divú zver. Veľmi som sa tomu potešil. Všetko mi 

podrobne vysvetlil, v čom budem vlastne pomáhať. A tak som sa dozvedel, že 

zvieratá potrebujú starostlivosť poľovníkov nielen v zime, kedy im chystajú 

dostatočné zásoby sena v kŕmidlách, ale aj v lete, hlavne v období suchého leta, 

keď ich zásobujú vodou. 

        Veľa som sa od poľovníkov naučil o lesnej zveri, o ich práci ale aj 

nepríjemných povinnostiach, ako bol práve odstrel chorého jeleňa.  

 

 

Samuel Gajdoš, 6. A  

 

 

 

 

 

 

 



Milý svet, 

Je to už skoro štrnásť rokov, čo sme sa zoznámili. Pamätáš sa, ako som sa 

Ti s veľkým krikom predstavila a Ty si ma privítal? 

Bola som maličká ako bábika a Ty si sa mi zdal taký obrovský. Až po 

čase som prišla na to, že moja postieľka nie si celý Ty. A tak som si rástla a 

zistila som, že siahaš ďalej ako moja postieľka – „až“ po dvere moje izby. Že 

v sebe ukrývaš množstvo krásnych hračiek, že vždy, keď to potrebujem, mi 

pošleš moju mamku, ocka či starkú. Bolo to pre mňa veľmi krásne, aký si 

starostlivý a neuveriteľne rozmanitý. To som ešte netušila, čo všetko skrývaš za 

dverami mojej izby. Belasú oblohu s veľkou oranžovou guľou, ktorú všetci 

volajú slnkom, zelenú lúku s množstvom pestrofarebných kvetov, z ktorých  

som sa naučila uviť venček do vlasov. Jeseň obliekaš do žlto – oranžovo – 

hnedej košele, ktorá po kúskoch prší z konárov stromov. V zime si mi predstavil 

páperovú perinu, z ktorej sa dá postaviť snehuliak. Všetka táto krása mi 

zakaždým vyráža dych. Veľa z toho, čo mi ponúkaš, objavujem pomaličky a 

postupne. Máš toľko tvárí, toľko miest, ktoré zatiaľ nepoznám. Už nie som 

malým dieťaťom a viem, že všetko, čím si, nemôžem vidieť ani pochopiť, ani 

cítiť či navštíviť. Ale v mojej mysli mám nakreslenú mapu s vyznačením miest, 

ktoré by som rada navštívila. Bolo by úžasné vidieť rozkvitnuté záhrady vo 

Versailles, či Eiffelovu vežu. Jedným z nezabudnuteľných zážitkov by pre mňa 

bolo zažiť karneval v Rio de Janeiru. Chcem cítiť pod nohami horúci piesok 

Sahary, vyfotiť sa pri pyramídach v Gize či pri Niagarských vodopádoch. Toto 

všetko sú miesta, ktoré môžem navštíviť, no myslím si, že to netvorí úplný obraz 

o tom, aký si. O tom, aký si úžasný, svedčia ľudia, ktorých mám vôkol seba – 

moja rodina, ktorá ma vždy podrží, priatelia, ktorí nezradia – to je tá 

najcennejšia časť z Teba. Nebola by som to ja, nebyť týchto ľudí. Oni ma 

pretvárajú a formujú. Nie je nič lepšie, ako stráviť čas s priateľmi, ktorí vedia 

vypočuť, ktorým môžem dôverovať, s ktorými si užijem zábavu. Nie je nič 

dôležitejšie než rodina, ktorá ma má rada takú, aká som. Rodina, ktorá mi 

poskytuje zázemie a útechu, nech sa deje čokoľvek.  

Milý svet, nech by si mi ponúkol akúkoľvek nádhernú krajinu, či úžasný 

zážitok alebo veľkolepý zážitok, nikdy by to nebolo ono bez mojich najdrahších, 

bez ľudí, s ktorými sa môžem podeliť o svoju radosť  či žiaľ. Tak veľmi by som 

Ti želala, aby nebolo nikde vojen, bojov, nenávisti, aby všetci mali radi 

všetkých. Viem, že to nie je ľahké, ale myslím si, že ani nemožné. Stačilo by 

málo, možno každý deň urobiť niečo dobré pre druhého, nemyslieť na svoj 



prospech, ale na prospech ostatných, prejaviť záujem. Z vlastnej skúsenosti 

viem, že je to nesmierne ťažké. Ale ako sa hovorí: „Všetko sa dá, ak sa chce.“ 

Veľmi si želám, aby tá najdôležitejšia časť Tvojho ja – ľudia – sa snažili spolu 

dobre vychádzať, aby sa učili tolerovať sa navzájom a aby v každej krajine 

vládla pohoda a porozumenie. Verím, že v takomto svete budeme všetci raz žiť.  

Som naozaj veľmi vďačná, že žijem v krajine, ktorá bola uchránená od 

vojnových či iných ozbrojených konfliktov (aspoň, pokiaľ si ja pamätám). 

Ďakujem za všetko poznanie, ktoré si mi doteraz poskytol a teším sa na tie 

ďalšie.  

 

 

               Zdraví Ťa 

                                        Nika 

                                                                                      Monika Gajdošová, 8. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aký je pre mňa život 

 

Mám 15 rokov a zažila som toho veľa. Zostupy, ale aj pády. Stretla som 

veľmi dobrých a milosrdných ľudí, ktorých mám veľmi rada a vážim si ich. Som 

rada, že som ich mohla spoznať. Mala som človeka, ktorého som mala veľmi 

rada a  veľmi som ho obdivovala. Robila som preňho všetko, aj keď som z toho 

bola nešťastná. Strašne mi ublížil, ale odpustila som mu. Veď sme na tomto 

svete na to, aby sme si pomáhali, odpúšťali, vedeli prijať lásku, ale ju aj 

rozdávať. Občas si myslím, že život je komplikovaný, ale viem, že si to 

spôsobujem sama. Niekedy je to tak, že za dobré sa ti niektorí ľudia oplatia 

zlým. Chcem sa toho veľa naučiť hlavne o Bohu. Mať veľa vedomostí a robiť 

všetko pre to, aby som žila podľa božích prikázaní.  

Niektorí ľudia mi v tom pomáhajú. Rada by som sa im poďakovala za 

všetko, čo pre mňa urobili. Som im za veľa vďačná. Pomohli mi vstať z dna 

nahor. Budem pokračovať v mojom sne, nech sa stane čokoľvek, nevzdám sa. 

Na ľudí, ktorí mi pomohli nikdy nezabudnem a len dúfam, že nepríde zlo 

a že bude už len lepšie a krajšie. 

Monika Giňová, 8. C 

 

 

 

 

 

 

 

 



Básne o máji 

 

Máj je mesiac lásky, 

prvý deň už kvitnú sedmokrásky. 

10. máj matky sviatok majú, 

preto im tie sedmokrásky deti dajú. 

 

Máj to je krásny mesiac, 

keďže je piaty, aj kvetov je viac. 

Kvety nám zdobia domy, 

ak nemáš, tak príď si po nich.  

 

Zopár ti ich natrhám,  

aby si mal krásny máj. 

Nič sa neboj ešte trvá, 

kvety kvitnú, máj už trvá. 

                                                                             Diana Švecová - Babovová, 5. A 

 

Poznám mesiac, ktorý má 31 dní. 

Nemyslím január, júl ale iný. 

Je to máj, lásky čas. 

Vtedy je vonku toľko krás. 

V tento mesiac  aj kamenné srdcia ožijú  

a tento mesiac s láskou prežijú.                                      Alexandra Karolová, 5. A 



Báseň o mamke 

 

Moja mamka práce veľa má,  

napriek tomu ma rada má. 

Vždy, keď pomoc treba mi,  

mamka dobre poradí. 

 

Vysoká je, pekná  – fest,  

dá mi večer chleba zjesť. 

Ona varí, vypeká,  

večer potom zametá. 

 

Keď ideme von,  

urobí hneď zhon. 

Veci zariadené má, 

preto je vždy posledná. 

 

Radi si s ňou pokecáme, 

 veď ju veľmi radi máme. 

Oliver Gernát, 6. A 

 

 

 

 



Mama 

Mama – to krásne slovo,  

mama – to naše prvé slovo. 

Mama je anjel bez krídel,  

ku každému z nás jeden priletel. 

 

Je starostlivá, citlivá, milujúca,  

stále čaká, kedy dostane pusu na líca. 

V očiach vždy pohľad láskavý,  

je tam, aj keď sa nazlostí. 

 

Prvé kroky s tebou robila,  

aj keď si svoj prvý koláčik zdobila. 

Mamina vôňa ťa pohladí,  

vo všetkom, čo vie, ti rada poradí.                                         Samuel Gajdoš, 6. A 

MAMA 

Tvoja mama má ťa rada, 

aj keď na teba kričí, 

ty to nevieš, ale ona 

to dobre myslí. 

Chce ťa niečo naučiť, 

aby si mohol z lásky žiť. 

Poslúchaj mamu, 

lebo je jedna 

    a ona z lásky pre teba žila.                         

                                                                                    Ester Mária Pavlíková, 3. A 



Moja mamka  

 

Mamka moja, rád ťa mám,  

túto báseň ti skladám. 

 

Každý deň sa o mňa staráš,  

žehlíš, perieš a vyváraš. 

 

Krásna, štíhla, usmievavá,  

to je moja mamka drahá. 

 

Zodpovedne si vykonáva svoje povinnosti  

a jej srdce je plné radosti. 

 

Učíš ma byť milým, skromným  

a k ľuďom byť veľmi dobrý. 

 

Vždy mi vraví: „Mám ťa rada,“  

do srdiečka mi to vkladá. 

 

Ďakujem ti za ňu Pane,  

stráž ju, chráň ju neustále. 

Daniel Kaščák, 6. A 

 



Pre otca 

 

Najkrajšia láska 

je láska rodičov. 

Je to láska veľká, 

no veľmi krehká. 

 

Otec, veľká opora, 

no v srdci pokora. 

Oči plné lásky, 

na duši žiadne vrásky. 

 

Silné paže, sily veľa, 

málo slov, no skutkov veľa. 

Voľný čas mi daruje, 

krásny úsmev opätuje. 

 

Laura Kolcunová, 6. A 

 



Moja pani učiteľka, môj pán učiteľ 

Za vedomosti, ktoré máme, 

vďačíme učitelia práve vám. 

 

Naša učiteľka slovenčiny 

má s nami len kopu driny. 

Žena, chlap či hrdina, 

aké i sa spomína? 

 

Paťminútovka na matike musí byť, 

veď ako ináč mozgové bunky pripraviť? 

Prísnym okom na nás hľadí, 

ale my ju máme stále radi. 

 

Dejiny sú odpradávna učiteľkou života, 

pre učiteľku naučiť nás je ťažká robota. 

Herodotos tú známu vetu veľmi dávno vyslovil, 

aby nás do budúcnosti cez učiteľov do učenia povzbudil. 

 

Zoznámenie s mapou či glóbusom 

je našej geografičky pokusom. 

Glóbus to je zmenšený model Zeme, 

koho to nebaví, iba na lavici drieme. 

 

Musíme byť dobrí v biológii, 

veď ako ináč by sme učiteľku potešili? 

Praktické cvičenia s námahou robíme, 

poviem pravdu, trošku sa ich bojíme. 

 

Učiteľka výtvarnej má super nápady, 

na hodine vie rozdávať veľa zábavy. 

Poľovníkov, hasičov či kvietok pre mamu 

nakreslíme pekný, hoci len bez rámu. 

 

Harmoniku v rukách nosí, 

naučí nás tiež noty. 

Keď dobrú náladu máme, 

radi si s ňou zaspievame. 

 

Basketbal aj vybíjanú zahráme, 

na kruhoch akrobatické kúsky skúšame. 

Preskok kozy, kotúľ vpred či vzad, 



rozcvičí nám každý sval snáď. 

 

Veľa toho sme s vami spoznali, 

z vašich vedomostí ste nám rozdali. 

Za to určite kvietok vám dám, 

Deň učiteľov patrí iba vám. 

 Žaneta Gduľová, 6. A 

Prvé miesto v literárnej súťaži Moja pani učiteľka, pán učiteľ 

 

 

Vďaka patrí učiteľom  

 

Vďaka patrí učiteľom,  

patríte k našim spracovateľom. 

 

Spracúvate nám vaše skúsenosti,  

aby sme mali väčšie vedomosti.  

 

Dávate nám svoj čas,  

vďaka vám môže naše IQ rásť.  

 

Poznáte nás veľmi dobre,  

viete, kedy niekto niečo zbabre.  

 

Máme vás radi, je to tak, 

to povie aj deviatak. 

Ján Pavlík, 8. A 

 

 

 



Učitelia 

 

Vážime si tých, čo po chodbách nejašia sa, 

ale vážnym krokom prechádzajú, pod ramenom hárky nosia. 

Vždy poradia nám, vždy ochotní sú, 

pomôžu aj s ťažkosťami zemepisu. 

 

Obľúbime si jedného, dvoch či piatich, 

niekoho hneď od začiatku, 

a iných máme radi 

od piateho ročníka po deviatku. 

 

Matika, ach, to je des, 

lenže s nimi nie je stres. 

Na písomku nás pripravujú, 

do nemoty doučujú. 

 

Aby sme sa dobre mali 

a v živote dokázali, 

čomu sme sa naučili, 

za ich snahu im vďačili. 

 

Vieme, že im na nás záleží, 

veď nikto z nich v posteli neleží, 

ale snažia sa nám niečo dať, 

aby sme sa mohli dobre mať. 

 

 

 

Anna Soroková, 8. A 



Moja pani učiteľka 

 

Naša pani učiteľka,  

ste vždy usilovná ako včielka. 

 

Pokričíte, pohladkáte,  

aj tak nás stále radi máte. 

 

Nie sme všetci poslušní,  

no dúfame, že sa to deviatky zlepší. 

 

Učíme sa málokedy,  

stresy máme, až keď vojdete do triedy. 

 

Snažíme sa polepšiť  

a mať vzorný zošit. 

 

Písomky nám dávate  

a večer nad nami plakávate. 

 

Alžbeta Mária Pavlíková, 6. A 

 

 

 



Moja pani učiteľka, môj pán učiteľ 

Za ruku som držal otca, ktorý stál pri mne prvý deň v škole. Bál som sa, 

čo ma čaká. Úsmev mojej prvej učiteľky a jej milé slovo ma zbavili 

počiatočného strachu.  

Naučil som sa veľmi veľa. Pani učiteľka mi ukázala múdrosť, ktorá sa 

ukrýva v knihách. Prvý ročník je už dávno za mnou a dnes ma učí oveľa viac 

učiteľov. Každý je iný. Mám ich rád. Viem, že ich práca je náročná a veľmi 

zodpovedná. Sú pre mňa vzorom. Motivujú ma k lepším výkonom. Mám rád 

biológiu, chémiu a matematiku, pokusy a experimenty. Bude zo mňa lesník, 

lekár, možno vedec. Uvidíme o pár rokov.  

Ďakujem všetkým učiteľom za múdrosť, ktorú každý deň dostávam. 

Učenie je pre mňa svetlo a nevedomosť tma. 

Martin Tulenko, 6. A 

Báseň o prázdninách   

 

O chvíľu za krátky čas, 

je tu čaro krásne pre nás.  

Sú tu chvíle zas a znova, 

ktoré sú plné leňošenia. 

 

Je to čas letných prázdnin, 

o prázdninách každý blázni. 

Slniečko nás lúčmi poškrabká 

a k vode nás priláka. 

 

Hurá, zvoní školský zvonec 

a školskej básničke je koniec.                                          Kristína Dorinová, 7. A 



Okresná súťaž vo výtvarnej výchove 

 

 

 

 

 

 

 

Sára Kramárová, 6. A   

1. miesto v okresnej súťaží Poľovníci 

a príroda v tvorbe detí  

Sára Kramárová, 6. A 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sára Kramárová, 6. A 

Sára Kramárová, 6. A  

1. miesto v okresnej súťaží Pani zima 

príde k nám  



    Letné tajničky: 

 

1. Kto pasie husi? 

2. Má meniny 26.5. 

3. Živočích žijúci v Afrike. 

4. Nápoj obsahujúci kofeín. 

5. Patrí medzi mäkkýše. 

6. Zohreje nás v zime. 

7. Lipa, topoľ, breza sú... 

8. Vykľuje sa z húsenice. 

9. Meniny má 9. 9. 

10. Druh zajaca. 

11. Testovanie žiakov 9. ročníka. 

12. Druh syra. 

13. Obec v okrese Bardejov. 

14. Dopravný prostriedok. 

15. Vlasť ináč. 

16. Rybie vajíčko. 

17. Farebné cukríky. 

18. Hra minimálne pre dvoch. 

19. Pohár od jogurtu. 

20. Druh ovocia. 

 

 

                                                                                        Tímea Bereščáková,  3. A 

 



            

1. Domáce zviera. 

2. Zelenina. 

3. Kto loví ryby? 

4. Dlhá samohláska. 

5. Čím píšeme. 

6. Meno chlapca. 

7. Dopravný prostriedok. 

8. Čo máme v ústach? 

9. Meno chlapca. 

10. Časť tváre. 

11. Čím šije krajčír? 

12. Mrazená pochúťka. 

13. Tvrdé „y.“ 

                                                                                     Matej Bocko, 3.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



Projekty: 

    Oliver Gernát, 6. A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Martin Tulenko, 6. A     
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