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                                   Môj život bez mobilu  

 

Čo by som robil, keby som nemal mobil? 

Myslím si, že by som bez mobilu prežil. Keby sme o mobiloch a ich 

možnostiach nevedeli, nepotrebovali by sme ich. Aj keď niekedy je dobré mať 

pri sebe mobilný telefón. Podľa môjho názoru by veľa ľudí prišlo o život, keby 

im nebola privolaná pomoc mobilným telefónom. Niektorí ľudia majú mobil iba 

na volanie a esemeskovanie, no niektorých s mobilom v ruke je vidieť vždy, 

trávia celé hodiny hraním  hier a počúvaním hudby. S mobilným telefónom to 

netreba preháňať. Aj keď si myslím, že nastaviť si budík ráno cez mobil nie je 

na škodu. Podľa mňa by sme sa mali snažiť tráviť čo najmenej času používaním 

mobilného telefónu. Mobil vydáva škodlivé žiarenie pre náš organizmus, nemal 

by byť v miestnosti, v ktorej spíme. Často počúvam, že niektorí priam spia 

s mobilným telefónom, to znamená, že mobil majú pod vankúšom alebo blízko 

seba. 

Myslím si, že väčšina by už v tejto dobe bez mobilného telefónu 

nevydržala, aj keď takých  ľudí, ktorí by vydržali bez jeho služieb, je už na svete 

veľmi málo. 

Jozef Cudrák, 9. A 

 

 

 

 

 



      Môj život bez mobilu  

 

Jedného dňa som išiel cez námestie  

a oproti mne išiel jeden chlapec. Mal 

oblečené úzke nohavice, pestrofarebnú košeľu, 

slúchadlá na ušiach. A hlavne v ruke držal mobil a ani nepozeral, kadiaľ ide. 

Samozrejme, že narazil do jednej panej. Hneď som si pomyslel, že ten by bez 

mobilu asi neprežil. 

Aký by bol môj život bez mobilu? Tak nad touto otázkou by som sa chcel 

v dnešnej úvahe zamyslieť. Myslím si, že pre dnešnú mládež, ale aj deti je mobil 

nevyhnutnou vecou. Čo by asi tak robili bez mobilu? Doma by pomáhali 

rodičom? Česť výnimkám! Celý deň len sedia doma za počítačom alebo 

televízorom  a pozerajú iba do mobilu. Lajkujú fotografie na Facebooku, píšu si  

s kamarátmi a používajú pri tom samé skratky. Keď prídu do spoločnosti, tak sa 

nevedia vyjadrovať. Dnes má mobil takmer  každý na svete. Ja by som si vedel 

predstaviť môj  život bez mobilu. Mobil nie je nevyhnutnou vecou pre môj 

život. Áno, nevravím, že mobil nepotrebujem. „Zavolať spolužiakom kvôli 

domácej úlohe hádam môžem, nie?“ Toto sa pýtam mojich rodičov, keď nie som 

v škole. Oni samozrejme povedia, že môžem, ale lepšie by bolo ísť si                 

k spolužiakovi po zošit. Momentálne nemám mobil,  a tak si ho požičiavam od 

brata. Keď doma poviem rodičom, že by som chcel mobil, oni povedia, že si 

požičiaš od brata. Veď všetci moji spolužiaci majú mobil a ja nie?  

Myslím si, že mobil nie je nevyhnutnou  vecou života každého z nás.  

 

Martin Kaščák, 9. A 



 

Môj život bez mobilu  

V dnešnej dobe je mobil každodennou súčasťou našich životov. 

Kedysi si mobil mohli dovoliť len ľudia z najvyšších vrstiev, dnes vlastní 

mobil skoro každý človek. Mobil vlastním aj ja. Môj mobil pre mňa nie je až 

taký dôležitý. Dokážem si bez mobilu predstaviť svoj život. Mobil využívam na 

telefonovanie, počúvanie hudby či fotografovanie. Nie som na ňom závislá. 

V skutočnosti to všetko nie je o mobiloch, ale o funkcii s názvom Wi-Fi. Je to 

tak, nemyslíte? Skôr to veľmi ovplyvňuje život človeka. Internet je veľmi 

dôležitý aj pre mňa, keďže ho nemám neobmedzene, vždy si cením, keď k nemu 

mám prístup. Internet nám umožňuje vstúpiť do sveta informácií a noviniek. 

Vďaka nemu môžeme ísť na Facebook, Messenger, google a iné a vyhľadať si 

všetky potrebné informácie. Pre človeka ako som ja je prístup k Wi-Fi veľmi 

dôležitý. Ale zatiaľ prežívam aj bez neho. Síce ťažko, ale prežívam. Nie som na 

ňom dennodenne, ale iba niekedy. Aj keď som si na to už zvykla, aj tak mi to 

trochu chýba. Ale aspoň mám viac času na rôzne iné aktivity, ako sedieť doma 

(v mojom prípade pri počítači). Avšak niektorí ľudia sú na tom omnoho horšie 

ako ja. Sú na svojom mobile úplne závislí. Stále doň pozerajú alebo ťukajú, 

alebo na ňom hrajú hry. Bez mobilu by niektorí ľudia pravdepodobne neprežili, 

pretože sú na ňom až chorobne závislí. Neviem, čo by sa stalo, keby mali byť čo 

i len jeden deň bez svojho mobilu. Asi by upadli do depresie. Ale to už 

hovoríme o extrémnych prípadoch. Aj ja poznám zopár ľudí závislých na 

svojich telefónoch.  

Ja, našťastie, nie som chorobne ani inak závislá na svojom mobile, 

a myslím, že by som bez neho dokázala prežiť či už jeden alebo viacej dní.  

Monika Gajdošová, 9. A 



                     Môj život bez mobilu?  

 

Slovo „mobil“ je veľmi rozšírené medzi ľuďmi všetkých vekových 

kategórií. Bez tejto vecičky sa človek pomaly nepohne ani na krok.  

 Neslúži iba na telefonovanie, ale je zdrojom veľkého množstva 

informácií. Dokážeme si vôbec predstaviť život bez  mobilu? Asi ťažko. Je 

veľkým pomocníkom v tejto uponáhľanej dobe. Hlavne, keď chceme niečo čo 

najrýchlejšie vybaviť. Negatívnou stránkou mobilu je, že čas pri ňom strávený 

plynie rýchlo a dal by sa využiť aj užitočnejšie. Taktiež ochudobňuje ľudí          

o priamy kontakt, neprejavuje emócie, ako je to pri osobnom stretnutí. 

Spomínam na krásne detstvo, ktoré som prežila s kamarátmi v susedstve. V lete 

sme hrávali tenis, futbal, volejbal, v zime sa chodili korčuľovať, lyžovať. Bolo 

nám veselo. Dnes sa veľa toho zmenilo. Spoločnosť vo voľných chvíľach nám 

poskytuje televízor alebo mobil. Je to ale správne? Myslím si, že všetko treba 

robiť s mierou. Veľakrát ma rodičia upozorňujú, že netrávim čas v spoločnej 

miestnosti a nerozprávam sa s nimi. Človek akoby zabúdal komunikovať 

s ostatnými členmi domácnosti. Všetko robí z povinnosti a opäť sa vracia           

k „priateľovi“ mobilu. Zamýšľame sa vôbec nad otázkou, na čo má slúžiť 

mobil? Jednoznačne má ľuďom pomáhať v životne dôležitých veciach. Ale 

musíme ho používať neustále? Voľný čas sa dá stráviť rozumnejšie. Pomáhať 

rodičom pri domácich prácach, len tak sa porozprávať s rodičmi, priateľmi, 

prečítať si dobrú knihu. Doslova sme zleniveli, všetko riešime cez mobil.  

 Zmeňme to aspoň na čas. Skúsme si dať predsavzatie a bez vynálezu 

zvaného mobil prežiť aspoň niektoré dni pokojne a stráviť ich v kruhu priateľov. 

Stanislava Kačmárová, 9. A 

                                  



      Život bez mobilu   

 

Aké by to bolo žiť bez mobilu??? Pre niektorých ľudí veľmi náročné.  

Myslím si, že by to ovplyvnilo aj mňa. Síce nie som na tom závislý, ale 

zahrať si nejakú tú hru a „chatovať“ s kamarátmi cez sociálne siete nie je zlé. 

Ale netreba to ani preháňať. Ak by som nemal mobil, tak by som sa asi šiel 

porozprávať s rodičmi, zahrať si nejakú hru so sestrou. Takže, ak by sa tento 

život  stal skutočnosťou, tak by som stratil nejaké tie zručnosti hrania hier alebo 

rýchle písanie správ. Ale myslím si, že by som získal aj veľa iných zručností. Aj 

keď by to možno neboli také virtuálne zručnosti ale skôr reálnejšie, ako 

napríklad pri hre s loptou alebo reálne stretnutie s priateľmi a nie na Facebooku.  

Ako tak nad tým uvažujem, hovorím si, že vo mne to aj pretrváva. Zažil som aj 

dobu bez mobilov, aj keď iba krátko, čo ma dosť ovplyvnilo. Milujem reálny 

futbal a reálne stretávanie sa s priateľmi viac ako to virtuálne.  

A preto na záver by som chcel povedať: „Vypnite mobily, zoberte loptu 

a choďte von s priateľmi.“ Uvažujem nad tým, že tak ako veľa vecí v našom 

živote aj mobil má byť iba sluhom a nie pánom.  

Patrik Kramár, 9. A 

 

 

 

 

 



Mám rád miesto, kde žijem  

Malcov je moja rodná vlasť, 

mám radosť, že ju môžem mať.  

Miesto ako vtáčie hniezdo, 

ponúka mi útulný priestor. 

 

V láske ho mám, 

a v hĺbke srdca ukrývam. 

Nevymením ho ani za Ferrari, 

veď aj bez neho sme frajeri. 

 

Malcov si treba vážiť, 

ako oko v hlave strážiť. 

Túžbu po kráse majme, 

a krásu túžby zachovajme. 

 

Občania mi buďme verní, 

nepodľahnime ani moderným výdobytkom dnešnej doby 

a nezabudnime na návraty 

do rodnej zemi. 

Martina Lamancová, 7. A 



Mám rada miesto, kde žijem  

Je jedno miesto môjmu srdcu najbližšie – miesto, kde som vyrastala. Je to 

malá dedinka na východe Slovenska, dedinka môjho srdca – Malcov.  

Aj keď je naša dedinka svojou rozlohou malá, žije sa tu príjemne. 

Obklopuje nás krásna príroda, dobrí ľudia, ktorí okolo seba šíria veľa radosti. 

Často chodievam na prechádzky, lebo za dedinou máme krásne lesy. Počuť tam 

štebot vtáčikov, žblnkot potôčika. Pre deti sú tu vystavané ihriská a parky, 

v ktorých trávime svoj čas medzi priateľmi. Rada spomínam aj na podnik, 

v ktorom som ako malá prvýkrát ochutnala pizzu. Tiež ho obklopuje krásna 

príroda a dodnes ho navštevujem s kamarátkami. Cestou domov sa zastavíme na 

detskom ihrisku, kde sme sa kolísali v hojdačkách ešte pod dozorom pani 

učiteľky zo škôlky. Zvykla som sem chodiť aj s rodičmi, skákať na trampolíne či 

povrtieť sa na kolotoči. Spomienok je naozaj veľa. Nakoniec aj základnú školu 

navštevujem u nás v dedine. Aj keď to nerada priznávam, je mojím obľúbeným 

miestom, v ktorom ma každodenne čaká veľa nových zážitkov a vedomostí. 

Neviem si predstaviť žiť na inom mieste, lebo domov je len jeden a ja 

mám ten svoj naozaj veľmi rada. 

Lívia Glovňová, 8. A 

 

 

 

 

 

 



                                     Dedina Malcov 

 

Už od narodenia bývam v rodinnom dome vo veľkej dedine Malcov 

v okrese Bardejov.  

Doma máme obrovskú záhradu, kde pestujeme ovocie, zeleninu a kvety.  

V tejto dedine je krásna príroda, máme tu školu, škôlku, obchody aj detské 

ihrisko. Mám veľmi milých susedov. Rada tu chodím na prechádzky do lesa. 

Naša Stoličná hora je veľmi veľká. Na samom vrchu je kríž. Z neho je najkrajší 

výhľad na našu dedinu a na okolité dediny. Bývam blízko poľa, pri ktorom je 

lúka a les, do ktorého chodím zbierať huby. Máme tu folklórny súbor 

“Maľcovčanky“.  

Som hrdá na to, že bývam v Malcove a myslím, že je to krásna dedinka.  

 

Tereza Draganovská, 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Miesto, kde žijem 

 

Moje obľúbené miesto, kde žijem je moja rodná dedina Malcov. Je tu 

príroda, do ktorej rád chodím na prechádzky. Máme tu aj školu, v ktorej je okolo 

štyristo žiakov a škôlku, ktorú som aj ja navštevoval. 

Je tu pošta, knižnica, štyri obchody, v ktorých výber nie je malý. Je tu 

pokoj, vtáčiky cez leto spievajú a deti sa hrajú v parku. Ja si vyjdem von na 

terasu, opaľujem sa a čítam si knihu. Cez zimu vytiahnem sánky alebo sa 

s kamarátmi guľujem. V jari odkladáme hrubé kožuchy a berieme lopty. Na 

jeseň sa ochladzuje, takže sa musí ohriať. Pomáham rodičom pri prácach  okolo 

domu. Dejú sa tu aj zlé veci, napríklad horela osada a ostatné veci nás len 

čakajú. 

Malcov nie je dedina bez problémov, ale mám ju rád a budem ju mať rád 

až do smrti. 

Adam Pillár, 5. A 

 



                            Mám rada miesto, kde žijem  

 

Prečo vlastne milujem svoju krajinu? Príroda je všade krásna a hlavne 

tam, kde si ju ľudia vážia a vedia si ju chrániť. 

Bývam v malebnej krajine s nádherným názvom Slovensko. Slovensko sa 

nachádza v strede Európy, aj preto ho voláme srdcom Európy. V našej krajine je 

veľmi krásna a malebná príroda, nachádzajú sa tu aj vysoké hory, ale aj krásne 

jazerá, lúky. Ľudia si tu vedia vypestovať  všetko potrebné k svojmu prežitiu. 

Najväčšie naše hory sú Vysoké Tatry. Sú veľmi krásne v zime aj v lete, sú aj 

veľmi tajomné. Žije v nich aj veľa vzácnych zvierat a rastie tu aj veľa vzácnych 

rastlín, ktoré nikde inde vo svete nenájdete. Naša malebná obec Malcov leží       

v blízkosti Tatier. Žije tu veľa dobrých ľudí. Všetci sa tu dobre poznáme a vo 

všetkom si vieme aj pomôcť. Bývať v dedinke sa mi veľmi páči. Rada chodím 

do prírody, mám rada aj zvieratká. 

Život niekde inde si neviem ani predstaviť. Svoju malú obec veľmi 

milujem. Pokoj od rušných miest sa nedá ničím nahradiť. 

 Tímea Jurová, 5. A 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Môj domov 

Narodil som sa v peknej krajine v strednej Európe. Táto krajina sa nazýva 

Slovensko. Nachádza sa medzi Dunajom a Tatrami. 

Je to krajina rozlohou neveľká, ale veľmi bohatá po stránke prírodnej, 

kultúrnej a historickej. Má veľké úrodne nížiny, krásne rozsiahle lesy, nádherné 

jazerá, priehrady i vysoké štíty Tatier. Máme množstvo zachovalých národných 

parkov, prírodných rezervácií, vzácnych a v Európe zriedkavých pralesov 

a minerálnych prameňov. Bohaté kultúrne dedičstvo, prácu a umenie svojich 

predkov si môžeme prezrieť prostredníctvom kultúrnych a historických 

pamiatok ako je Bardejov, Levoča, Spišský hrad, Bojnice a skanzenov ľudovej 

architektúry. V lete sa koná množstvo kultúrnych podujatí, festivalov ako sú 

Východná, Svidník, Podpolianske slávnosti, Jánošíkove dni v Terchovej 

a mnoho ďalších. Rád a so záujmom všetky tieto veci spoznávam. V lete 

chodíme s rodičmi na turistiku do Tatier a na splav do Červeného kláštora. Ale 

aj v okolí bydliska máme veľa krásnych zákutí v Čergovskom pohorí, Busove 

a všade v okolí. Často chodíme do Bardejovských kúpeľov aj do Bardejova. 

Som rád, že som sa narodil v krásnej krajine, kde je toľko zaujímavých zákutí 

a kde je stále čo spoznávať. 

Mali by sme si to viac vážiť a byť hrdí na svoju vlasť Slovensko.  

Martin Tulenko, 7. A 

 

 

 

 

 



                                  Slovenská dedinka 

 

Bývam v dedine, kde je príroda veľmi krásna a človek ju ešte nestihol 

úplne zničiť. Teším sa, že každé ráno ma zobúdzajú  štebotavé vtáčiky                

a zurčanie vody v neďalekom potôčiku.  

Keď zasvietia slnečné lúče na rosu, zdá sa, akoby to boli rozhádzané 

diamanty. Jar je preto krásna, lebo prichádza po dlhej zime. Okolo potôčika 

kvitne záružlie, nezábudky, neďaleko podbeľ či bahniatka. Všímam si ako 

včielky radostne opeľujú prvé kvety plné peľu a nosia si nazbieraný peľ do úľa. 

Záhrady sú plné krásnych jarných kvetov. I ovocné stromy ponúkajú nádherný 

pohľad a potešenie duše. Leto je zas plné vôní. Najprv voňajú kvety rôznymi 

vôňami a potom pokosená tráva, ktorej vôňa sa nedá ničím nahradiť. Tráva je 

plná života. Najviac sa mi páči množstvo lesných plodov, ktoré v lete 

chodievame zbierať. Najskôr nám ponúkajú svoje plody jahody a potom 

čučoriedky a maliny. Tá vôňa  a chuť je úžasná, ja jej nemôžem nikdy odolať. 

Niekedy rozmýšľam, ako príroda mohla utvoriť niečo také nádherné a zároveň 

krásne. My sa snažíme svoje okolie udržiavať v čistote, neničíme prírodu           

a snažíme sa ju neznečisťovať. No napriek tomu nemôžeme zabrániť výrubu 

lesov, lebo lesy patria súkromným majiteľom. V lete, keď som  kráčala lesom, 

vždy som obdivovala zelené vankúšiky machu. Boli šťavnaté a plné vody. 

Keď vyrúbali časť lesa, vankúšiky machu vyschli a úplne sa stratili a aj voda 

zišla nižšie a urobila neplechu. Myslím si, že by sa malo zakázať vyrúbavanie 

veľkých plôch lesa, lebo to má dopad aj na vodu. Potom sa čudujeme, že keď 

pár dní prší,  ľuďom voda zatopí pivnice a záhrady. Tú vodu už nemá čo 

zadržiavať, tak ide k domovom a pivniciam, nemá žiadne zábrany. A tiež prídu 

o domov mnohé živočíchy a uhynú mnohé rastliny. Úrady by mali zakročiť        

a mali by povoliť iba čiastočné výruby starých stromov, lebo časom na to 

doplatíme. 

 Mám rada túto dedinu, kde žijem. Práve pre pokoj a nádhernú prírodu by 

som ju nevymenila za žiadne mesto. 

.                                                                               Žaneta Gduľová, 7. A 

 



                            Doma                        

                               

Keby sa ma niekto opýtal, čo je to domov, 

odpoviem jednoducho. Domov je miesto, kde bývam 

a kde sa cítim najlepšie. Zároveň je to miesto, kde je 

moja mamka, môj ocko, môj brat Šimonko a moji starí rodičia.  

 Doma sa cítim skvelo, bezpečne a milovane. Veľmi sa teším na chvíle, 

keď prichádzam domov zo školy a tam ma už čaká mamka s nejakou dobrotou. 

Toto fantastické miesto sa nachádza na krásnom Slovensku v neveľkej dedinke 

Gerlachov. Tu v stráni pod lesom stojí žltý domček s hnedou strechou a veľkým 

dvorom. Toto je náš dom, môj domov. Je obkolesený prírodou a po našom dvore 

pobehujú naši dvaja psi.  

 Bohužiaľ, nie každý človek môže mať svoj domov. Sú ľudia, ktorí 

vlastnou nezodpovednosťou alebo nešťastím o svoj domov prišli. Je to v živote 

človeka veľké nešťastie a poznačí ho to na celý život. Domov nemusí byť 

luxusný, prepychový ani zariadený najmodernejším vybavením. Niekto má 

domov v maličkej skromnej izbietke, a to mu stačí, je šťastný. Tu ide o pocit 

domova, o bezpečnosť, pokoj... o blízkych. 

  Pre mňa ešte domov znamená aj vzťah k mojej izbičke, ktorú mám 

v podkroví a ku všetkým veciam, ktoré tu mám.  Mám ich rada, lebo som ich od 

niekoho dostala. Aj toto patrí k miestu, kde rada žijem. Nikdy by som nechcela 

žiť inde.  

 Bodaj by všetci ľudia mali svoj domov a svojich blízkych pri sebe, lebo 

spolu so zdravím je to najcennejší dar, aký máme.  

Bianka Micheľová, 5. A 



                              Existuje mnoho podôb lásky 

 Mnohí ľudia vidia len pod pojmom láska lásku dvoch ľudí – muža a ženy. 

Nejde ani o to, že existuje aj láska medzi ženami navzájom a mužmi tiež. 

 Tieto podoby lásky sú krásne a nádherné, no niekedy bolia a dajú sa 

nahradiť, aj keď ich náhrada nám príde občas priťažká. Avšak existuje láska, 

ktorá sa nedá nahradiť žiadnou inou a nikdy vás nezabolí pri srdiečku. Je to tá 

najkrajšia láska, ktorú by mal zažiť ozaj každý, kto ju nezažil mal smutné 

detstvo. Je to naša nenahraditeľná prvá láska –  materinská láska. Možno si to až 

tak neuvedomujete a beriete ju ako samozrejmosť, lenže to je chyba. Vážiť si 

treba najmä človeka, ktorý stojí vždy pri vás či už je pri vás fyzicky, či 

psychicky. Áno, niekedy vás mama udrela, nakričala na vás, ale to len všetko 

preto, aby z vás spravila dobrého človeka a naučila vás rozlíšiť dobro od zla.  

Je ešte mnoho a mnoho podôb lásky, napríklad láska, ktorá sa nie veľmi 

spomína medzi ľuďmi v bežnom živote –  láska k národu. Milovať svoj národ 

taký, aký je, prírodu, jeho občanov a nesťažovať si na prácu, na rozhodnutia 

ministerstva, vie len málokto. Niekto sníva aj o tom, že nezomrie doma na 

gauči, ale zomrie za česť národa vo vojne a bude mať krásny pocit, že svoj 

národ bránil zo všetkých síl a spravil preň niečo. To je láska k národu silná ako 

tá najhrubšia, najtvrdšia kovová reťaz.  

Existuje aj láska k tancu, umeniu, spevu, móde. Sú ľudia, ktorí majú radi 

aj niektoré predmety, na ktoré majú spomienky. Keď som bola o čosi menšia, 

milovala som hrávať sa s rôznymi hračkami ako každé iné dieťa. Takmer všetky 

hračky, čo som mala, dala som mojej rodine alebo zahodila až na zbierku 

zvieratiek z edície LPS. Nevyhodila som z nej ani nikomu nedala čo i len jedno 

jediné zvieratko. Takýchto zvieratiek mám doma asi sedemdesiat. Už aj mamka 

mi hovorila, aby som ich darovala, keď sa s nimi nehrám. Ale ja k nim 

prechovávam určitú lásku alebo ma k nim viaže puto.  



No tak dosť už len o nás ľuďoch, aj zvieratá majú srdce, aby sa na nich 

nezabudlo, chcem ich tiež spomenúť. Pes svojho pána bude milovať stále či mu 

ublíži nie raz, nie dvakrát. Určite máte doma nejaké svoje zvieratko. Takto sa 

nechovajú len oddané psy. Určite ste aspoň raz potrestali svoje zvieratko, 

pretože niečo spravilo, možno si to ani neuvedomilo, že dostalo výprask za to, 

čo vyviedlo. Nech ten výprask mal dôvod akýkoľvek, odpustilo vám. Môžete 

vášmu zvieratku ublížiť stokrát, ale ono vám ublíži iba jediný jedenkrát... Asi sa 

pýtate kedy vám váš miláčik môže ublížiť? Ten jedenkrát... keď umrie. 

         Tak toto bol, je a bude môj terajší pohľad na podoby lásky. Ale je ich ešte 

mnoho a mnoho. Len sa treba na chvíľočku zamyslieť a porozmýšľať, kde sa 

všade okolo vás nachádza láska. A nakoniec budete prekvapení, že sa skrýva aj 

v úplných maličkostiach.                                                      

                                                                                              Tímea Timková, 7. A 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



                                 Láska má mnoho podôb                 

 

Čo je to vlastne láska? Je to len stav mysle alebo vzácny a pritom bežný 

cit? Mnoho ľudí považuje lásku za veľmi dôležitú súčasť života. No nie každý si 

lásku váži. Exupéry raz povedal, že to, čo je naozaj dôležité, je očiam 

neviditeľné. A určite mal pravdu. 

Existuje mnoho podôb lásky. A vlastne desiatky podôb, akými človek 

môže ľúbiť a koho môže ľúbiť. Najbežnejšia je asi láska muža k žene. Veď 

každodenne stretávame na ulici zaľúbené páry. Vo svete žije mnoho ľudí           

a všetci sme odlišní. A predsa sa vždy stretnú dvaja, ktorí sa do seba zaľúbia. 

Láska matky k dieťaťu je tiež bežná a pritom dôležitá. Veľa žien na svete ju 

chce poznať a nedosiahnu ju, no sú aj také, ktoré po nej vôbec netúžia. 

Ľudia prejavujú lásku aj svojim domácim miláčikom a zvieratám. Je to 

láska, ktorá ukazuje, že všetci si zaslúžime na svete žiť a byť milovaní. 

Istým druhom lásky je aj priateľstvo. Veď v priateľstve sa snažíme 

pomáhať jeden druhému a „zdieľame“ s ním všetky city. A možno práve 

priateľstvom sa začína pravá láska a manželstvo.  

Viem si predstaviť život bez lásky? Určite nie. Je to pre človeka ako 

vzduch a voda, každý deň ju potrebujeme cítiť. Nepoznám človeka, ktorý by 

pred láskou zabuchol dvere. No všetko na svete má svoj protiklad. A čo je 

protikladom lásky? Nenávisť. No radšej ako žiť bez lásky budem zažívať aj 

nenávisť... 

Skutočná láska je v živote veľmi dôležitý cit, ktorý si zaslúži a potrebuje 

každá bytosť na zemi. Bez lásky by človek nemohol poznať šťastie ani bolesť. 

Preto sa neoplatí žiť na svete, ak je človek sám. 

Simona Drabiščáková, 9. A 



                             Láska môže mať viac podôb 

 

Čo je to láska? S láskou sa stretáva človek už od narodenia, ba ešte aj pred 

narodením. Ako človek rastie pribúdajú ďalšie druhy lásky.  

Láska môže byť pekná, no môže aj bolieť. Láska by mala byť na celý 

život. Často si ľudia mýlia lásku a zamilovanosť. Každý si pod slovom láska  

predstavuje niečo iné. Ale väčšina dvoch zamilovaných ľudí. No niekto zase 

lásku k Bohu, niekto lásku k zvieraťu a niekto lásku k veciam. V láske sa môže 

všetko, ale nie klamstvo a nevera, to lásku rozbíja.  

Pre lásku dvoch rozličných národností alebo odlišných náboženstiev treba 

veľa trpieť a obetovať sa. Veľa ľudí takéto vzťahy odsudzuje, ale zabúdajú na 

to, že každý má právo na lásku.    

Lívia  Cudráková,  5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Podoby lásky 

Žijeme vo veľmi chaotickom a uponáhľanom svete. Vo svete, kde ľudia 

nemajú na nikoho a na nič čas, myslia len sami na seba. Spomedzi všetkých sa 

vytrácajú akékoľvek city. A tým najdôležitejším je práve láska. 

A čo je to vlastne láska? Láska patrí k jedným z mála citov, bez ktorých 

sa nedá žiť. Možno to znie až príliš neuveriteľne, ale naozaj, bez lásky sa žiť 

nedá. Viete si predstaviť žiť s pocitom, že vás nikto nemá rád? Myslím, že 

každý, aj keď si to zo začiatku neprizná, odpovie: „Nie, neviem!“ Presne tak. Je 

to nepredstaviteľné. A teraz sa dostávame k jadru veci. Láska je najdôležitejší 

a najpotrebnejší cit na svete. My ľudia ho vnímame ako akýsi pocit, ktorý voči 

niekomu cítime, alebo niekto cíti voči nám. Nejde tu len o čisto partnerskú 

lásku, čiže o lásku medzi dievčaťom a chlapcom. Aj keď väčšinou, keď sa povie 

slovo láska, každý si predstaví len takúto formu lásky. Ale láska má mnoho 

podôb. Či už je to láska matky, otca k dieťaťu, láska detí k rodičom, 

súrodencom, starým rodičom, blízkym, priateľom, ba dokonca aj láska 

k zvieratkám alebo svojej vlasti. Každá z týchto lások je jedinečná a potrebná. 

Aj keď si to často neuvedomujeme, láska je naozaj veľmi dôležitá. Ba omnoho 

dôležitejšia ako všetky city.  

A preto si myslím, že by sa každý mal zamyslieť sám nad sebou, nad 

svojím životom. Vážite si tento naozaj krásny cit alebo ho beriete ako 

samozrejmosť? 

Monika Gajdošová, 9. A 

 

 

 

 



                          Mám sen  

Už ako malé dieťa som mala svoje sny. 

Vtedy to boli hračky, zábava...jednoducho hmotné 

veci.  

Časom, ako sa menili moje priority života, 

zmenili sa aj moje sny. Už netúžim po hračkách či 

novom bicykli, túžim po láske, milom slove  

a dobrých priateľoch. Snívam o tom, že keď už budem stará a budem 

spomínať na svoj prežitý život, budem si môcť povedať, že som na seba hrdá. 

Mojím najväčším snom je prežiť môj život v šťastí, v láske a aby bol plný 

smiechu a porozumenia, bez hádok a bitiek či zranení. K tomu potrebujem aj 

svoje menšie sny – dokončiť školu, nájsť si super prácu, spoznať lásku svojho 

života, mať pri sebe vždy svojich priateľov a rodinu, ktorí by ma nikdy 

nesklamali a mali ma radi takú, aká som. Časom si možno založiť vlastnú 

rodinu, kde by vždy prevládala láska nad nenávisťou, milé slovo nad 

opovrhovaním, vládla v nej dôvera a porozumenie. Túžim po tom, aby ma ľudia 

nikdy neklamali a nesklamali, aby som sa so svojimi priateľmi vedela vždy 

porozprávať a  aby stáli pri mne, aj keď sa ja nebudem správať k nim najlepšie. 

A škola? Školu, ktorú navštevujem, by som za žiadnu inú nevymenila, a preto ju 

chcem raz úspešne dokončiť. Moje sny sa prikláňajú aj k dobrodružstvu, 

cestovaniu a spoznávaniu nových ľudí a krajín. Lenže k tomu patria aj peniaze. 

Aj ja chcem žiť tak, aby som si mohla dopriať to, čo potrebujem, alebo po čom 

túžim. Ale z vlastných skúseností viem, že peniaze kazia charakter ľudí, ktorí sa 

svojím srdcom stávajú chladnými. Už im nejde o ľudí ako takých, ide im           

o peniaze, moc a autoritu pri dosahovaní svojich cieľov. Preto radšej túžim po 

láske, šťastí, zdraví ako po peniazoch, lebo tie mi nikdy nenahradia to, čo naozaj 



chcem. A ešte túžim aj po tom, aby ma mali radi a keď raz zomriem, aby na mňa 

spomínali v dobrom, s úsmevom a s láskou.   

Moje sny a túžby sú možno obyčajné, ale určite každý človek po niečom 

túži. Ale ja dúfam, že mne sa to naozaj podarí a budem na seba hrdá v starobe     

a bude na mňa hrdá aj moja rodina. 

Žaneta Gduľová, 7. A 

 

                                               Evin sen  

Keď bola Eva malá, chcela byť pilotkou lietadla ako jej otec. Lietať ako 

vtáci na oblohe bol jej veľký sen. Chcela vidieť celú krajinu z oblakov. 

Každý deň Eva pozorovala vtáčikov ako lietajú a keď ich pozorovala, 

vždy zatvorila oči a predstavovala si ten pocit lietať oblohou. Zrazu zacítila 

kvapky dažďa. Vtedy sa zobudila a utekala domov. Vyzula si topánky a dala zo 

seba dole bundu. Rozbehla sa do izby a zobrala si lietadielka zo škatuľky. 

Začala sa s nimi hrať. Začula kroky, rozbehla sa s lietadielkom a videla ocka. 

Prišiel z letu, objala ho a povedala: „Pozri na moje nové lietadielko!“ Usmiala sa 

na neho a dala mu pusu. Ocko sa na ňu usmial a povedal: „Z teba bude veľká 

pilotka lietadla.“ A dal jej na hlavu svoju čiapku.  

Eva dočítala poslednú stranu z denníka. Vyšla jej slza z oka a povedala: 

„Ďakujem ocko!“ Zobrala si otcovu čiapku a vydala sa na let.  

 

   Alexandra Karolová, 6. A 

 

 



                                    Snívam o Anglicku  

 

Snívam o tom, ako raz 

navštívim Anglicko. Z toho, čo som 

počula, je to vraj pekná krajina.  

Vládne tam kráľovná, čo je 

podľa mňa fascinujúce. Veď iba asi 

v piatich krajinách vládnu králi alebo 

kráľovné. Zvláštne je u nich, že autá 

jazdia po ľavej strane a u nás opačne. 

Veľmi ma lákajú pamiatky ako Big 

Ben alebo Greenwich. Snažím sa, aby 

sa môj sen stal skutočnosťou, preto 

musím dobre vedieť po anglicky 

a poznať pravidlá. Zaujímavý je aj 

prísny režim v školách. Anglicko 

susedí so Škótskom, ale Anglicko je väčšie. Pred Buckinghamským palácom 

stoja vojaci, ale nie sú to len obyčajní vojaci. Nedokážete ich rozosmiať ani 

rozplakať, sú stále pripravení ochrániť kráľovnú.  

Ale sú to iba moje sny, ktoré dúfam, že sa splnia.  

 

Daniela Chomjaková, 6. A 

 

 

 



                          Moje predstavy  

 

 

Každý z nás má sen. Či už o tom, čím bude 

alebo kam pôjde. A aj ja mám sny.  

Keď som bola malá, chcela som byť 

princeznou. Chcela som mať veľký zámok 

s obrovskou záhradou, kde by boli zvieratá 

všetkého druhu. Keď som nastúpila do školy, 

chcela som byť pani učiteľkou. Mala by som 

malú triedu. Bola by som veľmi šťastná, lebo by 

som vedela, že práve ja som im pomohla. Potom 

som chcela byť veterinárkou a zachraňovala by 

som zvieratá. Teraz by som chcela byť herečkou, aby na mňa bola mamka hrdá 

a okrem toho, aby som pobavila alebo zaujala ľudí, aby nikdy nezabudli na to 

pravé umenie. Moje cestovateľské sny sa začali, keď som chcela oboplávať celú 

Zem, vyletieť do vesmíru a ísť do Číny, aby som sa naučila ich písmo.  

Teraz by som rada navštívila Paríž, Kaliforniu, Kodaň, Sydney 

a Anglicko. 

Tereza Draganovská, 5. A 

 

 

 

 



                                                    Sen  

Mať sen je niečo krásne, ale splniť si ho ešte krajšie. Ja osobne nemám 

veľa snov. Ale možno jeden, dva, dokonca aj viac snov by sa našlo.  

Pre niekoho môžu moje sny byť normálne, čudné alebo nezaujímavé. No 

pre mňa sú krásne a výnimočné. Mojimi snami nie je byť bohatá, mať drahé veci 

a vychvaľovať sa s tým. Ale k veci. Mojím prvým snom je študovať v obľúbenej 

krajine, ktorou je Taliansko. Ako druhý je sen vidieť viackrát do roka svojich 

blízkych, ktorí žijú v zahraničí. Ale samozrejme, mám aj sny typu byť zdravá, 

šťastná atď. Potom mám tretí sen – žiť v Taliansku. A je tu posledný                  

a najdôležitejší sen, aby som to dosiahla čo najďalej. A hlavne so školou, lebo je 

to moja priorita a verím, že budem mať aj úspechy v budúcnosti.  

Verím, že moje sny sa raz stanú skutočnosťou. Veď preto máme sny, aby 

sme si ich splnili. 

Viktória Bľandová, 6. A 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Moje sny  

Mojím snom je chovať tigrov. Tiger je milé zviera, je prítulný a má tiež 

rád ľudí, ktorí sa k nemu správajú slušne. Mám sen si ho pohladkať, spať s ním    

a keď prídem zo školy, hrať sa s ním. Nemyslím si, že by mohol tiger nahradiť 

živého človeka. 

Tigre obývajú lesnaté prostredia od tropických oblastí dažďových 

pralesov až po sibírsku tajgu. Na stromy tigre nešplhajú alebo iba v zriedkavých 

prípadoch, iba si na nich obrusujú pazúry. Na rozdiel od iných mačkovitých 

šeliem tigre milujú vodu a radi sa v nej kúpu. Vedia výborne plávať a sú 

schopné prekonávať aj niekoľko kilometrové prekážky. Teritórium tigra môže 

mať niekoľko stoviek ale aj tisíce km
2
. Každý jedinec má svoje teritórium,         

v ktorom nestrpí prítomnosť iného zvieraťa (dravca, konkurenciu). Teritóriá 

samcov však susedia s niekoľkými teritóriami samíc. Svoje teritórium si 

označujú močom, výlučkami potných žliaz a odieraním kôry zo stromov. Tigre 

žijú samotársky, iba v období rozmnožovania sa na niekoľko dní obe pohlavia 

stretávajú, ale po spárení sa vracajú späť do svojich teritórií. K rozmnožovaniu 

môže dochádzať po celý rok, ale väčšina pôrodov prebieha práve na jar. 

Gravidita trvá 93 – 110 dní.   

Toto je asi polovica z toho, čo o nich viem. V budúcnosti by som chcela aj 

ja chovať tigre. Mať ich doma a starať sa o ne je úžasné. Chcela by som si 

otvoriť v budúcnosti vlastnú ZOO s tigrami. 

Zuzana Labovská, 5. A 

 

 

 



                                               Pretekár  

Mám sen byť pretekárom, jazdiť sem a tam a strašne rýchlo. Celý svet by 

vedel, aký som rýchly, každý by vedel kto je to „BLESK“. 

Na pretekoch by som sa iba raz zastavil, vymenili by mi gumy, 

dotankovali palivo a už zase pálim plnou parou vpred. Mal by som auto, 

o ktorom by mohol každý človek len a len snívať. Bolo by rýchle a ľahké. Keď 

by som naštartoval, je to ako začať nový život. Ľudia by hovorili: „Už vypustili 

šelmu z klietky.“ Ale dosť už toho auta, poďme zase k výhram. Vyhrával by 

som poháre, nie však tie zmrzlinové, ale naozajstné, tie zlaté ligotajúce sa 

poháre. Keď by som vyhrával, mal by som veľa peňazí, preto časť z nich by som 

dával na charitu. To je môj sen. Keď budem veľký, strašne rád by som ho 

uskutočnil. 

No je to len jeden z mnohých mojich snov a uvidíme, čo sa mi v tej mojej 

hlave zase zrodí. Možno sa mi niektoré z nich aj splnia. No, ale to nikto nevie. 

 

Samuel Gajdoš, 7. A 

 

 

 

              

 

 



                     Moja budúcnosť  

 

 Všetci snívame už odmalička a slovo sen 

nám nie je cudzie. Čo vlastne čakám od života? 

Odpoveď sa nám môže občas prisniť, ale hľadá 

sa veľmi ťažko. 

 Keď som bola mladšia, hrávala som sa na 

učiteľku, ktorá bola pre mňa vzorom. Neskôr 

som chcela byť lekárka, ktorá nosí biely plášť, 

inokedy som túžila podobať sa mamke. Aj preto 

som jej vzala vysoké topánky a prechádzala sa 

po byte najmä preto, aby ma všetci považovali za 

dospelú. No teraz som vo veku, kedy sa mám 

rozhodovať sama a ja by som sa najradšej vrátila do detských čias. Najradšej by 

som zaliezla pod perinu, aby ma nikto nenašiel a kde by som mohla len tak 

snívať. Ale každý sen raz končí a prebudenie býva najťažšie. Nevieme povedať, 

čo sa stane o týždeň a nikto nevie predpovedať ani našu budúcnosť. Aké má 

s nami život plány? Mnoho ľudí sníva o peniazoch, majetku.  Ja sa pýtam, je to 

skutočne moja predstava? Túžim po niečom, čo sa v živote ľahko dosiahnuť 

nedá. Chcem navštevovať strednú školu a neskôr dosiahnuť vysnívané 

povolanie.   

 Už teraz viem, že na dosiahnutie tohto cieľa musím vynaložiť veľa síl. 

Moje zmýšľanie je rozvážne aj preto, že sa držím myšlienky: „Nesnívajme 

o dobrom svete, ale žime svoje sny!“ 

Lenka  Glovňová, 8. A 

 



   Niekedy musíme niečo stratiť, aby sme si to mohli začať vážiť  

 

Mnohokrát si nevážime veci alebo ľudí, ktorých máme. Nevieme si to 

vážiť, lebo je to pre nás už samozrejmosť, ale my si neuvedomujeme, že to 

môžeme aj stratiť. 

 Chcela by som vám rozpovedať príbeh o jednom chlapcovi. Tento 

chlapec pochádzal z bohatej rodiny. Mal obidvoch rodičov a mladšiu sestru. 

Vždy si myslel, že sa o neho niekto bude starať a neuvedomil si, že to môže 

stratiť.  

Raz sa jeho rodičia vybrali do mesta na víkend preč. Pýtali sa ho, či 

nechce ísť s nimi aj s mladšou sestrou. On im však odpovedal, že nechce. Keď 

jeho rodičia odišli, tak si spravil doma večierok. Jeho rodičia sa vrátili skôr ako 

čakal. Naštvali sa na neho, ale jemu to bolo jedno. Rozkázali mu, aby to celé 

upratal, ale on bol však rozmaznaný a nevedel si nič vážiť. Na tom večierku, čo 

mal doma, rozbili jeho priatelia televízor, drahé obrazy a iné viac alebo menej 

cenné predmety. Veľmi sa hneval na rodičov a povedal im veľmi zlé a škaredé 

veci a jednou z tých vecí bola aj veta: „Bolo by mi bez vás lepšie a keby ste 

všetci zomreli, bol by som si ja sám pánom, nijakí otrasní rodičia, nikto by ma 

neotravoval.“  

Bohužiaľ, ešte nevedel, že sa jeho slová vyplnia. Jeho rodičia sa rozhodli, 

že pôjdu do mesta na nákupy. Keď sa vracali z mesta, tak havarovali. Nabúral 

do nich kamión. Smutnú správu chlapcovi oznámila jeho babka. Nakoniec sa ich 

dom predal a on ostal bez rodiny. Chlapec plakal a spomínal na všetko, čo 

s nimi zažil a ešte horšie bolo, keď si spomenul na svoje slová. Zistil, že urobil 

veľkú chybu.  

Neskôr, keď už mal svoje vlastné deti, učil ich, aby si vážili všetko 

a všetkých, ktorých majú okolo seba. A mali by sme sa všetci ponaučiť z tohto 

príbehu a vážiť si najmä našich blízkych, tráviť s nimi viacej času, lebo nikdy 

nevieme, čo sa môže stať. 

Aneta Džundová, 7. A 

 

 



Niekedy musíme niečo stratiť, aby sme si to mohli začať vážiť  

 

 Niekedy sa nám podarí niečo stratiť ako napríklad kľúče od bytu, mobil, 

peňaženku... Ale to všetko sú len veci, ktoré sa dajú nahradiť, aj keď napríklad 

kľúč od domu je dôležitý... Ale nie je nenahraditeľný. Môžeme stratiť aj oveľa 

vážnejšiu a nenahraditeľnú ani nie vec ale osobu.  

Zažili ste už pocit, keď ste stratili svoju najbližšiu osobu, napríklad 

priateľa alebo priateľku? Áno, je to veľká rana a ťažko sa zvláda, niektorí sa zo 

smútku dostanú skôr iní nie, ba niektorí vôbec. Ale aj táto strata sa dá nahradiť, 

alebo aspoň na ňu väčšina zabudne. Možno aj keď si spomenie, ale nebolí to už 

tak. Existuje ešte bolestnejšia strata – strata svojich najbližších. Na nich sa 

zabudnúť nedá, ani keby sme veľmi chceli. Oni si ani nezaslúžia, aby sme na 

nich zabudli. Myslím, že takmer každý sa našiel v pubertálnom veku, kedy vám 

mama či otec niečo zakázali, po čom ste veľmi túžili, alebo na vás  nakričali      

a vy ste dostali menší záchvat zlosti. A povedali ste niečo, čo teraz možno 

ľutujete, ak rodičov už nemáte. Sami si povedzte, koľkí ste povedali vetu 

rodičom: „Nechcem byť tvoj syn/dcéra!“ Vážte si rodičov, kým ich máte            

a nestratíte ich. Dobre si vždy premyslite, čo spravíte, čo im poviete alebo si 

radšej premyslite trikrát gesto, aké voči ním urobíte, ba ako sa pri nich prejavíte. 

Minulosť a rozhodnutia nejdú zmeniť. Mama. Stála pri vás od narodenia až 

dovtedy, kým sa navždy pominula. Až vtedy ste zistili, že vám niekto chýba, že 

pri vás nie je. Stratili ste ju a začali ste si ju vážiť až neskoro. Nejde to zmeniť. 

Mali ste možnosť uvedomiť si to, keď bola pri vás. Tí, ktorí máte mamu pri 

sebe, uvedomte si, že je len jedna a navždy tu nebude, vážte si ju.  

Tak vážte si všetko, čo máte, každú omrvinku chleba, každú vec či 

oblečenie, hlavne blízkych. Neberiete to ako samozrejmosť. Nikdy neviete, kedy 

sa vám všetko naraz stratí. 

 

Timea Jurová, 5. A 

 

 



  Niekedy musíme niečo stratiť aby sme si to mohli  začať vážiť 

   

Keď niekto niečo stratí, je to smutné. Niekedy je to jeho vina, pretože si to 

neváži a nedáva na to dobrý pozor.  

Ale stratiť niečo má aj tú dobrú stránku. Až keď to stratíme, začneme si to 

vážiť. Aj u mňa to tak bolo. Nevážila som si, že mám zdravých starých rodičov, 

že mi chcú len to najlepšie. Keďže vyrastám v rodine bez ocka, je to dosť ťažké. 

Ocka mi nahrádzal dedko. Potom ochorel. Ale aj tak mi stále pomáhal. Až keď 

to s ním bolo zle, začala som si ho vážiť. No bolo neskoro. Keď dedko zomrel 

a ostala mi iba babka, až vtedy som pochopila, že som si ich mala od mala vážiť. 

Za dedkom mi je smutno, ale viem, že tu ešte mám babku, ktorú sa snažím 

vážiť si, aby mi potom za ňou nebolo dlho smutno, aby som vedela, že sa so 

mnou mala dobre a na mňa bola hrdá.  

Tereza Draganovská, 5. A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Môj domov na ,,Divokom západe“   

Žijem v malej dedinke, ktorá sa volá Wertax.  

Nežije tu veľa ľudí, ale mám tu veľa kamarátov. Cez voľný čas chodíme 

na ranč k môjmu strýkovi, ktorý má veľa koní. Ja a moji kamaráti nasadneme na 

svoje kone a bežíme, skáčeme až do večera. Avšak máme aj svoje povinnosti 

nielen zábavu. Naša škola je ako malý obchod. Sme len jedna trieda, lebo vo 

Wertaxe nie je veľa detí. No blízko Wertaxu je železnica, po ktorej chodí jeden 

vlak raz za týždeň. Sem-tam s mojou mamkou ideme navštíviť moju babku do 

Texasu.  

Texas je nádherný, ale nikdy by som neopustila Wertax. 

Alžbeta Mária Pavlíková, 7. A 

Moje westernové mestečko  

Rada by som navštívila westernové mestečko.  

Farby môjho oblečenia by boli tmavé. Učila by som sa jazdiť na koni        

a bola by som divoká ako Divoký západ. Piesok by som mala nielen na 

topánkach ale aj v očiach. Moje vlasy a moju tvár by pokrýval obrovský klobúk, 

ktorý by ma chránil pred slnkom. Topánky  by som mala až pod kolenami a ich 

zvuk by počuli aj kone.  

Lovila by som bizóny a ich rohy by boli mojimi suvenírmi.  

Martina Lamancová, 7. A 

 

 

 



                  Wensy                                 

Pán Brown práve doumýval poháre, keď cez 

dvere vošla Wensy.  

Od poslednej naháňačky sa riadne zmenila. Úzke 

vyšúchané rifle vymenila za westernové nohavice. 

Husté zlatohnedé vlasy voľne padali na ramená 

westernovej bundy. Oči jej zahaľoval tieň širokánskeho 

kovbojského klobúka. Pery mala zovreté do úzkej linky. Rázne vykročila vpred. 

Jej kroky boli sprevádzané tlmeným dupotom jej kovbojských čižiem. Každý 

stíchol a čakal. Pán Brown sa nesmelo opýtal: „Želáte si niečo slečna?“  Wensy 

sa zhlboka nadýchla a povedala: „Ovos, ovos pre môjho koňa.“ Pritom vyložila 

na pult zopár mincí a vyšla von.  

Všetci si vydýchli a pokračovali vo svojich hrách. 

Sára Kramárová, 7. A 

                                        Život v Rio Grande  

Žijem v mestečku Rio Grande, inak sa nazýva Zlatá Dolina.  

Nežije nás tu veľa, ale sme tu pomerne spokojní. Žijeme pri obrovskej 

rokline a pri zlatých doloch. Žije sa nám tu príjemne, pokiaľ  neprídu banditi. 

Šerif sa stále pokúša zistiť, kto vlastne sú a kde vlastne majú svoje stanovisko. 

Občas, keď sa prídu zlatokopi do mestečka najesť, vyspať, odpočinúť si a aspoň 

na chvíľu vidieť svoje rodiny, tak práve vtedy sa pokúšajú banditi vykrádať 

doly. Rada chodím na návštevu k šerifovi, pozrieť sa do ciel na ľudí alebo sa 

pozerať cez okná do krčmy, kde sú pištoľníci a hazardéri. A tiež veľmi rada 

chodím jazdiť na koni. Volá sa Santiago, skrátene Santy.  

Život v meste v tejto dobe by sa mi páčil. Mala by som tam vlastného 

koňa a vedela by som, ako skutočne ten Divoký západ vyzeral. 

Aneta Džundová, 7. A 



 Transformácia historického románu Priamov poklad v troch variáciách: 

 

 

                       Rozprávka  

 

 

 

Kde bolo, tam bolo, v krajine na severe 

strednej Európy sa nachádza krajina Nemecko.  

  V jednom dome na Vianoce našiel pod 

vianočným stromčekom malý chlapec Heinrich 

Schlieman knihu s názvom „Homérova Iliada.“  

Chlapec si ju od prvého okamihu zamiloval a sľúbil si, že jedného dňa bájnu 

Tróju nájde. Roky plynuli a Heinrich už nebol ten malý chlapec, bol to dospelý 

muž a milionár. Na svoj sen z detstva nezabudol a nečakane jedného dňa všetko 

zanechal a vyrazil hľadať Tróju. Cestu mu skrížil aj profesor  Dutý, ktorý chcel 

tiež nájsť Tróju a všetky jej poklady a ešte viac zbohatnúť.  Preto chcel 

Heinrichovi znemožniť jej nájdenie. Vymýšľal rôzne podvody a využíval 

Heinrichových pracovníkov. Heinrich nakoniec profesora odhalil. Keď mal 

konečne voľnú cestu, Heinrich vyrazil na miesto, o ktorom bol presvedčený, že 

sa tam bude Trója nachádzať. Našiel tam ruiny a jedného dňa aj poklad, bol to 

Priamov poklad, čo znamenalo, že našiel Tróju.  

Heinrich neskôr našiel aj Agamemnónovu zlatú masku a  iné poklady, ale 

nerobil to kvôli bohatstvu alebo sláve, ale preto, aby si splnil svoj životný sen. 

Raz narazil pri objavoch na starý zvonec, ktorý zazvonil a rozprávky je koniec. 

 



                                                                      Bájka  

 

Malý orol Heinrich chcel už od mala nájsť bájnu Tróju, mesto starých 

diviakov.  

Čas plynul a orol si našiel ženu a získal u ostatných rešpekt, dôveru 

a rozhodol sa, že poletí a nájde Tróju. No v ceste mu stál sokol. Sokol nechcel, 

aby Tróju našiel orol, keďže vedel, že tam nájde aj množstvo jedla a bude 

najväčší zo všetkých. Preto sa vyhrážal slimákom a krtom, aby zdržiavali práce 

a keď niečo nájdu, aby mu to doniesli. Inak ich zje. Orol po niekoľkých 

neúspechoch začal sledovať slimáky a zistil, že sokol mu berie korisť. Zosnoval 

plán aby zmiatol sokola. To sa mu napokon podarilo. Nakoniec našiel orol 

Heinrich bájnu Tróju, mesto starých diviakov, zobral si všetku korisť a stal sa 

uznávaným vodcom vo svojej krajine.  

A ponaučenie? Treba ísť za svojím snom aj cez prekážky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Detektívka  

 

Dávno za čias starých bojovníkov na brehoch 

dnešného Turecka stála Trója. Bolo to úchvatné 

mesto, malo obrovské hradby, nádherný palác a kultúru. Bolo plné života, hudby 

a ľudí. Jedného dňa trójsky princ Paris uniesol spartskú Helenu a rozpútal vojnu. 

Tá trvala 10 rokov, až nakoniec pomocou trójskeho koňa Gréci Tróju dobyli. 

To sa udialo už veľmi dávno a dnes po nej pátra Heinrich Schlieman. Bol 

presvedčený, že ju nájde. Pátral, využíval všetky svoje zdroje. Snažil sa zo 

všetkých síl. Jedného dňa ráno sa prechádzal so svojou ženou pomedzi 

vykopávky, keď tu zrazu niečo spozoroval. Ligotalo sa to a malo to nezvyčajný 

kruhový tvar. Heinrich išiel bližšie, aby zistil, o čo ide. Mal dojem, že asi objavil 

Priamov poklad. No musel si dávať pozor na zákerných robotníkov 

a nebezpečný val hliny a kameňov. Vymyslel so svojou ženou plán, ako sa 

zbaviť robotníkov. Tá povedala, že dnes majú voľno, lebo je sviatok. Robotníci 

všetci nadšene odišli a Heinrich sa pustil do diela. Snažil sa nožom odstrániť 

okrúhly kryt. To sa mu nakoniec podarilo a opatrne začal vyberať poklad. Keď 

vyberal poslednú nádobu, hlina začínala padať. Heinrich unikol len o vlások. 

Zistil, že našiel Priamov poklad a je uprostred Tróje. Splnil sa mu sen.       

 Nakoniec Heinrich našiel aj množstvo ďalších pokladov a nálezov.  

Ján Pavlík, 9. A 

 

 

 

 



Denník žiakov 5. A a 6. A z Tatier  

 

16. 5. 2016 

Ráno sme prišli do Veľkého Slávkova. Keďže sme ešte nemali pripravené 

izby, išli sme na túru do Starého Smokovca. Na Hrebienok sme sa vyviezli 

zubačkou. Cestou po Hrebienku sme videli aj Studenovodské vodopády. Všetci 

sme ich obdivovali. Od vodopádov sme sa vybrali na Rainerovu chatu. Potom 

sme zubačkou išli na vlakovú stanicu, kde sme nastúpili na vlak, ktorý nás 

doviezol do dediny. Našťastie sme chatky mali krásne pripravené a my sme sa 

už mohli ubytovať. Do večera sme mali voľno. Medzitým sme mali teplú 

polievku, ktorá nám po túre dobre padla. Večer sme sa umyli a išli sme sa jašiť 

do postele. Zaspali sme až o dvanástej. Na izbe sme 4 dievčatá: ja Karin, Danka 

a Miriam. Celý večer sme „kecali“, no Karin chcela spať. Pri našom „kecaní“ sa 

to nedalo, a preto išla spať do vedľajšej izby. 

 

17. 5. 2016 

Tento deň v týždni bol najlepší. Skoro nič sme nerobili, bola to pohoda. 

Ráno sme vstali, zapli sme si hokej a všetci sme fandili. Cez hokejovú prestávku 

sme sa išli naraňajkovať. Po raňajkách sme sa vrátili dopozerať hokej. Po 

skončení sme sa vybrali na túru. Vlakom sme sa dostavili do Tatranskej 

Lomnice. Tam sme navštívili múzeum, bobovú dráhu a obchodíky so suvenírmi. 

Na bobovú dráhu som sa bála sama nastúpiť. Keď sme odchádzali, všimla som 

si nápis, že môžeme ísť ešte s niekým. Pani učiteľka mi sľúbila, že vo štvrtok 

tam pôjde so mnou. Potom sme sa vlakom doviezli naspäť. Po večeri sme išli 

pozerať film na chatky. Po jeho skončení sme sa vybrali do postele. Chvíľu sme 

sa šantili, no boli sme príliš unavené. Tým sa skončil náš deň. 



18. 5. 2016 

Tento deň bol zo všetkých najnáročnejší. Prešli sme 8 km túru. Hneď ráno 

po raňajkách sme si zbalili obed a utekali nasadnúť na vlak. Vlakom sme sa 

doviezli až na Štrbské pleso. Celé sme ho obišli a vybrali sme sa na Popradské 

pleso. Cesta bola veľmi náročná. Išli sme totiž lesom z plesa na pleso. Keďže je 

v horách ešte sneh, všetci sme sa guľovali. Popradské pleso sme už nestihli, lebo 

by nám ušiel vlak. Cesta na vlakovú stanicu bola náročná, pretože sme išli stále 

z kopca. Vlak sme len ako-tak stihli. Keď sme prišli späť, čakalo nás veľmi 

veľké prekvapenie. Pred chatkami stali pani učiteľky Jaščurová, Slamková a pán 

školník Slamka. Všetci sme sa spolu navečerali. Potom sme sa osprchovali          

a pozerali TV. Potom sme sa  vybrali do postele. Hneď sme zaspali. 

19. 5. 2016 

Na tento deň som sa veľmi tešila. Ráno sme sa naraňajkovali a išli do 

Tatranskej Lomnice. V múzeu sme si pozreli 2 filmy, v botanickej záhrade sme 

si zakúpili kvietok. No najlepšia bola aj tak bobová dráha. Veľmi som sa bála, 

no zvládla som to. Bola som tam s Miriam. Keďže sme nestihli vlak, dali sme si 

malú túru. Na chatky sme sa vrátili okolo 14 hodiny. Naobedovali sme sa, 

trochu si oddýchli a išli sme opekať. Opekačka bola výborná. Keď sme dojedli, 

zahrali sme si futbal. Večer sme sa osprchovali a išli pozerať TV. Prišli k nám aj 

chlapci. Zahrali sme si aj amina. Vôbec sa nám nechcelo spať, no bolo veľa 

hodín. Išli sme spať. Tým sa skončil náš deň. 

20. 5. 2016 

Ráno sa mi vôbec nechcelo vstať z postele. No musela som. Hneď, keď 

som vstala, umyla som sa a skontrolovala som si kufor, či som nič nezabudla. 

Všetci sme išli na raňajky a hneď do Popradu. Tam sme sa prešli po námestí      

a dokúpili suveníry.  Potom sme išli do nákupného centra, kde sme mali 

hodinový rozchod. Po hodine sme sa stretli pred obchodom a išli sme späť. 



Naobedovali sme sa a už na nás čakal autobus. Naložili sme si veci a už sme aj 

cestovali domov. 

Diana Švecová-Babovová, 6. A 

 

Mama      

Jemné ruky pohladia,  

oči sa zaligocú,  

pery, ktoré ti vždy poradia  

a nič drahé za to nechcú.  

 

Chcú len lásku, trochu nehy,  

objatie a bozk,  

nezáleží, či má dieťa pehy,  

lásky im dá stále dosť. 

 

Mama, tá stále ľúbi,  

mama, má ju každý rád.  

Mama dodrží, čo sľúbi,  

mama, nebude tu navždy však. 

 

Preto váž si, že ju máš,  

sú to ženy, ktoré obohacujú  svet náš,  

učia ťa byť silným  

každá niečím iným. 

Simona Drabiščáková, 9. A 

 



Mame 

Mama je láska,  

mama je veľká kráska.  

Mama je stvorenie najmilšie, 

len ona vie, čo je pre mňa najlepšie. 

 

Mama vždy pri mne stojí. 

Je pri mne vždy, lebo jej na mne záleží. 

Bez nej by som tu nebol.  

Mama je pre mňa všetko, pri nej sa cítim ako v nebi. 

 

Mama je nadovšetko,  

mama srdce zahojí, 

mama je kúzlo,  

mama – nie je len slovo. 

Ján Pavlík, 9. A 

Mama  

          Kto je mama? Je to nejaká cudzia pani? Je to niekto, kto o teba nemá 

záujem? Kto ti praje zle?  

Nie. Mama je  tvoj najbližší a najdôležitejší človek na svete. Mama  ťa 

nikdy neopustí. Je pri tebe vždy, keď ju potrebuješ, vždy sa o teba stará s veľkou 

láskou. Už odmalička, keď si bol ešte v jej brušku, ťa milovala takisto ako ťa 

miluje teraz. Na mamu sa môžeš vždy spoľahnúť, vždy ťa vypočuje a poradí ako 

ďalej. Mama ti chce vždy dobre. Nikdy si neželá, aby si sa mal zle. Chce, aby si 

sa v živote čo najmenej trápil. Stojí pri tvojich rozhodnutiach, aj keď niekedy ju 

neposlúchneš a potom bedákaš, že mala pravdu. Mamu si treba vážiť, nenadávať 

na ňu, lebo nie všetky deti majú svoju vlastnú mamu. Veľmi by chceli, aby bola 

mama pri nich, ale ona nie je z rôznych dôvodov. 

Mama, ďakujem ti za to, že som, za to, že si. 

                                                                                                   Jozef Cudrák, 9. A 



Deň matiek 

 

 

Mamka sa o mňa stará, 

má ma totiž veľmi rada. 

Perie, varí, žehlí mi, 

všetci, prosím, verte mi. 

Bez nej nemá zmysel žiť, 

s ňou získam všetko, bez nej nič. 

Lenivosť je môj najväčší nepriateľ, 

poraziť je ho čoraz ťažšie. 

Poslúchať ju treba stále, 

nenechávať osamote. 

V srdci ju treba mať, 

a jej dobré správanie prevziať. 

Aj keď jej občas nevyhovieme, 

skúsme sa starať sa o ňu ako najviac vieme. 

Martina Lamancová, 7. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň otcov    

Pre ocinka môjho milého, 

ktorého rada mám,  

veľké srdce mu  

k sviatku dám. 

 

Na deň otcov darujem mu  

túto krátku básničku,  

ocinko hneď bude mať 

 úsmev na líčku. 

Žaneta Gduľová, 7. A 

Tatko 

Najlepší je ten môj tatko, 

hnev ho drží iba krátko. 

Nekričí a nebije sa, 

vždy nás rád vezme do lesa. 

Na prechádzky s nami chodí, 

na výlety nás vždy vodí. 

Keď  prší či búrka je, 

auto k dverám privezie. 

Podá dáždnik, ruku k tomu, 

usmieva sa cestou z domu. 

Pomôže mi, kedy chcem, 

                                              ľúbi  ma a ja to viem.          Sára Kramárová, 7. A 



Môj otec  

 

Pokričí aj pohladká,  

on je skvelý skrátka.  

S mamou tvoria skvelý pár,  

tak si to poriadne zapamätaj.   

 

Zajtra tu nemusí byť,  

dopraj si s ním byť.  

Maj ho vždy rád,  

oplatí sa ti dvakrát.  

 

Úsmev sa mu vyčarí,  

ak sa mu niečo podarí.  

Otec je len jeden,  

vážme si aj tento deň. 

Alžbeta Mária Pavlíková, 7. A 

 

 

 

 

 



Báseň ku dňu otcov   

 

Ten náš ocko najlepší je, 

vždy s ním život zábavný je.  

Spolu sa často smejeme,  

 my to dobre vieme. 

 

Vždy pri mne je,  

nikdy nič neľutuje. 

Na každý môj zápas chodí, 

vždy mi dobre poradí. 

 

Slávi dnes svoj sviatok, 

niekto má v tom zmätok. 

Vie byť aj veľmi vážny, 

vtedy vie byť trocha otravný a zvláštny. 

 

Opravuje rôzne vecičky, 

je to náš kutil maličký. 

Tak dnes na deň otcov všetko najlepšie, 

po tejto básni by si sa mal cítiť lepšie.                                 Aneta Džundová, 7. A 



Ocino 

 

Ocko to je láska moja, 

spolu s mamkou niečo stroja. 

S ockom prírodu ľúbime, 

každú nedeľu ju navštevujeme. 

Túry a ranné prechádzky, 

v sobotu grilujeme klobásky. 

Pomáham mu veľmi rada, 

občas príde trpká zrada. 

Ja najradšej  futbal hrám, 

a on papká vždy len sám. 

Keď mi zima veľmi je, 

prikúri mi do pece. 

Voľný čas my prespíme, 

a potom že krásni sme! 

                                                                                        Martina Lamancová, 7. A 

 

 

 

 

 



Môj otec 

 

Môj otec je človek taký, 

ktorý nikdy dobrú náladu nestratí. 

Štrnásť rokov so mnou žije, 

nefajčí ani nepije. 

 

Všetko spraví, vyrobí, 

aj si slušne zarobí. 

Môj otec je pre mňa veľký, 

oblečené má vždy montérky. 

 

Na zápase – to je „fanda“, 

byť tam s ním – to je „sranda“. 

A to je ten  otec môj, 

na zábavu to je stroj. 

Jakub Kravec, 7. A 

 

 

 

 

 



Deň otcov 

 

Deň otcov je sviatok krásny, 

pre celý dom veľmi vzácny. 

Otcovia majú svoj veľký deň, 

nech si o užijú skvelo len. 

 

Každý otec je veľmi rád, 

že svoju rodinu môže mať. 

Môj otec – to je opora veľká, 

za dobré pochváli, no za zlé trestá. 

 

Veľa skúseností on má, 

všetkým ľuďom  ich rozdáva. 

Michal Bocko, 7. A 

 

 

 

 

 

 

 



Môj ocko 

 

Môj otec je človek milý, 

občas sme si spolu aj vypili. 

Chodíme spolu na výlety, 

navštevujeme „merkurymarkety“. 

 

Radi chodíme do lesa 

a až v noci vraciame sa. 

Máme radi dobrodružstvo, 

nechodíme už na družstvo. 

 

Radi ideme so psom, 

niekedy navštívime aj kostol. 

Ja mám ocka veľmi rád 

je mi ako kamarát. 

 

Samuel Gajdoš, 7. A 
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