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    Slovo riaditeľky 

Habent sua fata libelli. Toto starorímske príslovie nám pripomína, že 

nielen ľudia, ale aj knihy majú svoje osudy. Neraz v histórii vznikali knihy 

v dramatických situáciách za cenu veľkých ľudských i finančných obetí, aby sa 

svojím obsahom a posolstvom stali svedkami doby, ktorú odrážali. Toto 

konštatovanie možno aplikovať aj na žáner, akým sú časopisy. 

Časopis, v ktorom práve čítate, je na svete 20 rokov. Z nesmelých 

začiatkov, kedy bol distribuovaný len žiakom, vyrástol v hrdého reprezentanta 

Základnej školy v Malcove. Stal sa informačným zdrojom  a nástrojom 

komunikácie a napĺňa svoju pôvodnú ambíciu a poslanie medzi žiakmi školy, 

rodičmi a obyvateľmi obce. 

Časopis Prameň oslavuje 6. decembra 2016 dvadsiate výročie svojho 

vzniku. História Prameňa sa začala písať v roku 1996. To, že sa časopisu darí, je 

zrejmé zo stabilnej čitateľskej základne, ktorú si za dlhých 20 rokov stihol 

vybudovať. Čítajú ho najmä žiaci, pedagógovia, ale aj široká verejnosť obce 

Malcov. 

Školský časopis je vydávaný od školského roka 1996/1997. Je to priestor 

na prezentáciu žiackych aktivít, uverejňujú v ňom básnické i prozaické prvotiny, 

ilustrácie, tajničky, žartíky, doplňovačky. Tento časopis rozvíja kreativitu 

žiakov, podporuje samostatnosť, akcieschopnosť, túžbu zviditeľniť sa, pretvoriť 

zmeniteľné, ale aj zvýrazniť nemeniteľné. Je fajn, že sme na škole našli priestor 

na takúto činnosť, lebo tvorba zabíja „stojaté vody“, stagnáciu a víťazí život. 

Dvojčaťom školského časopisu Prameň je školský občasník Školáčik, 

ktorý začal vychádzať v roku 2007. 

Ďakujem každému pedagogickému i nepedagogickému zamestnancovi, 

ktorí svojou láskou, citom a dobrosrdečnosťou v minulosti alebo prítomnosti 



pomáhali rozvíjať krehkú osobnosť každého dieťaťa, ktoré bolo súčasťou 

histórie nášho časopisu i našej školy. 

Ďakujem zriaďovateľovi školy, obci Malcov, rodičom žiakov a priateľom 

školy, ktorí nás podporujú v napĺňaní tohto poslania. Vyjadrujem presvedčenie, 

že pri ďalšom vydávaní časopisu Prameň a občasníka Školáčik sa budeme držať 

tejto múdrosti: 

„Bože, daj nám silu prijať veci, ktoré nemôžeme zmeniť, 

Daj nám odvahu zmeniť veci, ktoré môžeme zmeniť, 

a daj nám múdrosť rozlišovať tieto veci medzi sebou.“ 

Našim čitateľom, prispievateľom a redakčnej rade tejto vydavateľskej 

aktivity želám veľa zdravia, úspechov a chuti do práce. 

     Mgr. Viera Džundová, riaditeľka školy 



        Poďakovanie zakladateľom školského časopisu 

„Keď rátaš údery, čo odbíjajú čas, keď celkom bez lístia vidíš hrdé stromy 

stáť, okienkom úzkym uvidíš krajinu detstva, ach áno, si to Ty. Vieš, odkiaľ ideš, 

vieš, ako sa voláš a to všetko je život. A život je práca a práca je Tvoje dielo.“ 

Hovorí sa, že minúta stačí na to, aby sme si niekoho zapamätali, hodina na 

to, aby sme si niekoho obľúbili, a často ani celý život nestačí, aby sme na neho 

zabudli. 

Pri príležitosti dvadsiatich rokov od vydania prvého čísla školského 

časopisu Prameň vyjadrujem srdečné poďakovanie: 

– in memoriam Mgr. Jozefovi Harňákovi za nádhernú myšlienku založenia 

časopisu,  

– Mgr. Ľubomíre Gduľovej, dlhoročnej zodpovednej redaktorke, 

– Mgr. Márii Mašlejovej, dlhoročnej členke redakčnej rady, 

– PhDr. Veronike Jančiovej, členke redakčnej rady, 

– Mgr. Ivete Gočovej-Benkovej, výtvarnej redaktorke, 

– Anne Kseňákovej, technickej redaktorke. 

Poďakovanie ďalším redaktorom počas 20-ročnej histórie školského 

časopisu: 

– Mgr. Viere Sidorjakovej, výtvarnej redaktorke, 

– Mgr. Martine Kačmárovej , dlhoročnej výtvarnej redaktorke, 

– Mgr. Monike Jankovovej, redaktorke, 

– Mgr. Andrei Senajovej, technickej redaktorke, 



– Mgr. Gertrúde Hafičovej, technickej redaktorke, 

– Ing. Štefanovi Švecovi, technickému redaktorovi, 

– Mgr. Erike Sekerčákovej, redaktorke, 

– Mgr. Zuzane Kramárovej, redaktorke, 

– Márii Mihálikovej, redaktorke, 

– Mgr. Štefánii Pillárovej, technickej redaktorke, 

– PaedDr. Monike Zapotokovej, redaktorke, 

– Mgr. Anne Slamkovej, redaktorke, 

– Mgr. Patrícii Bučkovej, technickej redaktorke, 

– Mgr. Ivane Jaščurovej, technickej redaktorke,  

– Mgr. Jane Stašovej, redaktorke, 

– Mgr. Júlii Hricekovej, redaktorke, 

– Mgr. Zuzane Rančíkovej, redaktorke, 

– všetkým bývalým i terajším žiakom školy, bez ktorých by časopis 

neexistoval. 

„Najvýznamnejším umením učiteľa je prebúdzať v žiakoch radosť 

tvoriť a poznávať.“ 

                        Albert  Einstein 

                                                                                    Mgr. Viera Džundová 

               riaditeľka školy 

 



Toto pre nás výnimočné číslo obsahuje výber prác od svojho vzniku až po 

súčasnosť. Či už v minulosti alebo dnes je svedkom toho, že žiaci našej školy 

boli a naďalej aj sú veľmi tvoriví a výnimoční. 

Všetky čísla časopisu Prameň sú zverejnené na našej webovej stránke 

https://zsmalcov.edupage.org. 

 

Prameň 

Počujem zvuky žblnkotavé, keď ležím vo voňavej tráve 

a počujem aj trávy šum. 

Vstanem a vyberiem sa v diaľ. 

Zahalená, aby ma nik nespoznal. 

A hľadám, hľadám prameň života, 

ktorý vráti smiech svetu a múzu poetom. 

A hľa, vidím veci neslýchané, 

predo mnou sa v tráve žblnkotavý prameň skvie. 

Prameň života a múdrosti. 

Načriem opatrne a odchádzam, 

odchádzam vrátiť svetu smiech a múzu poetom. 

 

Mária Molčanová, 7. A (1996/1997, prvé číslo časopisu Prameň) 

 



               Čo rozpráva stará lipa  

 

 

Lipa, čo rastie pred našou školou, má podľa mňa viac než sto rokov. Je 

vysoká, dominuje na celom šírom okolí, preto si určite pamätá veľmi veľa. 

Pre mňa je veľmi náročné vedieť, čo rozpráva lipa, preto som poprosil 

mamku, ocka, babku, dedka, aby mi porozprávali, čo je v jej pamäti. Rástla tam 

už skôr, než bola postavená škola. Škola sa stavala, keď vznikol Slovenský štát. 

Predtým škola bola v drevenom baraku oproti. Lipa určite bola dosť veľká, aby 

slávnostne privítala prvých žiakov v tejto škole, čo robí dodnes. Aj mňa vítala, 

keď som prišiel do 1. ročníka. Roky jej pridali na vznešenosti, rozrástla sa do 

krásy. V minulosti bola symbolom zdravia, vážime si ju preto aj dnes, ale 

v dnešnej dobe sa stala symbolom základne školy. Nik určite neprejde okolo, 

aby si nevšimol lipu, najmä jej krásu, keď kvitne a usilovnosť včiel, ktoré 

pracujú pre zdravie nás detí. Nikomu z nás ani nenapadne, ako sa tá vznešená 

lipa stará o nás žiakov. Čo vy na to? Lipa rozpráva aj o tom, že v roku 1968 

pribudli v školskej záhrade pri vchode do areálu jej ďalšie dve sestry a jedna 

z nich nesie meno Alexandra Dubčeka. Ďalšie dve mladšie sestry v tejto záhrade 

vysádzala moja mamka a pani učiteľka Falatová so svojimi žiakmi v roku 1980. 

Vtedy žiaci dostali úlohu: „Zasaďte strom, ktorý je symbolom zdravia!“ A tak 

vysadili dve lipky.  

A vznešená lipa rozpráva: „Žiaci, ktorí navštevovali túto školu, boli vždy 

čestní a usilovní. Plnili rôzne úlohy.“ Dokážeme to aj my dnes? 

Kamil Mlynarič, 6. A (1999/2000) 

 



Vďaka 

 

Slovenčina moja mať, 

mám ťa veľmi, veľmi rád. 

Naučila si ma žiť, za teplo domova 

chcem ti vďačný byť. 

Za bohatstvo večnej krásy, 

za vrchy a doliny, za mestá a dediny. 

Za seba, že mám všetko, čo mi treba, 

mamu, ocka, vôňu chleba. 

Za teba, za každý kúsok tvojej zeme, 

za vôňu domova, za srdce pokoja, 

za šťastný kúsok domova. 

Vďaka ti. 

 

Tomáš Pilár, 5. A (2002/2003) 

 

 

 

 



Milý Jaroslav, 

chcem, aby si poznal moju rodinu, veď otec a mama sú pre nás to 

najcennejšie na svete.  

Každý má rád svojich rodičov. Moji rodičia sú zamestnaní a predstav si, 

že ich nestretávam každý deň.  

Mama pracuje v Bardejovských Kúpeľoch. Pracuje každý druhý deň od 

rána do večera. Keď príde večer domov, ja už spím. Ráno idem do školy. Otec 

pracuje v Čechách a doma býva zriedka. Hovorí, že tam je veľká zima, lebo 

pracuje na stavbe. Ja som doma s bratom a starými rodičmi. Keď sme všetci 

spolu, chodíme na výlety, na kúpalisko a v zime na sánkovačku.  

Stále viac cítim, že potrebujem oboch rodičov. Keď sú doma, mám dobrý 

pocit. Ráno je pri mne moja mama a otec. Teplo domova pociťujem, keď prídem 

domov zo školy. Mama má všade poriadok, navarí obed, urobí nákup. Prídem do 

teplom a šťastím vyhriatej izby. Som vtedy šťastný.  

Aj Ty, milý kamarát, mi napíš o svojej rodine. Pozdrav Tvojich rodičov 

a súrodencov. 

Tvoj priateľ Gabriel 

 

Gabriel Lamanec, 6. A (2004/2005) 

Práca bola ocenená v celoslovenskej súťaži. 

 

 

 

 



Naša trieda   

 

Každé ráno, každý deň, 

do školy sa vyberiem. 

V triede veľká tabuľa, 

na nej malá machuľa. 

Do lavice sadáme, 

na učiteľku ticho čakáme. 

Učiteľka vyučuje, 

abecedu opakuje. 

A tu zvonček zazvoní, 

koniec hodiny nám oznámi. 

 

Stanislav Chomjak, 2. ročník (2006/2007) 

 

 

 

 

 

 



                                 Mladí vedia všetko lepšie 

 

Zvykne sa hovoriť, že čím je človek starší, tým je múdrejší, má viac 

vedomostí aj životných skúseností.  

Ja osobne si myslím, že je na tom veľký kus pravdy, ale dnešná doba toto 

tvrdenie trochu zmenila. Žijeme na prelome dvoch storočí, pre ktoré je typický 

technický pokrok a veľké množstvo zmien. Pred niekoľkými rokmi deti trávili 

voľný čas na ihriskách, čítali knihu, pozreli si peknú rozprávku. Teraz je pre deti 

väčšou zábavou počítač alebo mobilný telefón. Deti s tým rastú už odmalička     

a nemajú s ich ovládaním žiadne problémy. Mladí ľudia získavajú veľa 

informácií z internetu, dokážu bez problémov surfovať po internetových 

stránkach, a tak nadobúdajú nové vedomosti. A čo vekovo starší? Dnešná 

technika im určite spôsobila starosti, kým sa ju naučili ovládať, ale na druhej 

strane im uľahčila prácu. Zmenám sa počas života nedokážeme vyhnúť, ale 

každá nová skúsenosť a nový poznatok nás posúva ďalej dopredu.  

Možno si mnohí mladí myslia, že sú šikovnejší, ba možno múdrejší ako 

ich rodičia alebo starí rodičia. Nie je to tak, lebo cenné rady a skúsenosti starších 

sú rovnako vzácne ako vedomosti mladých. 

 

Patrik Spišák, 9. A (2007/2008) 

 

 

 

 



                           ZVLÁŠTNY VLK 

 

Môj strýko je veľmi známy poľovník. Vždy, keď 

k nám príde, rozpráva nám zážitky. S jedným z nich sa   

s vami podelím.  

V jesenné ráno sa strýko vybral do lesa. Nešiel poľovať, ale rozhodol sa 

ísť iba na malú prechádzku. Nebral si pušku ani palicu a obliekol si tenký kabát. 

Kráčal lesným chodníčkom. Stmievalo sa. Strýko sa rozhodol, že sa už vráti, aby 

domov prišiel skôr, ako si všetci ľahnú spať. Bol ďaleko od dediny, bola už tma, 

ale strýko sa nemusel ničoho báť, veď cestu poznal naspamäť. Išiel krok za 

krokom a tu zrazu zbadal pred sebou sedieť niečo čierne. Myslel si, že je to jeho 

pes. Ale keď pristúpil bližšie, uvedomil si, že je to vlk. Chcel ho odohnať, ale 

nemal čím. Vlk tam nehybne sedel a pozeral na strýka. Strýko vlka veľkým 

oblúkom obišiel a vrátil sa naspäť na cestu. Ešte pár minút sa obzeral dozadu, či 

sa vlka zbavil. Vydesený kráčal ďalej. O niekoľko metrov vpredu znovu niečo 

sedelo na ceste.  

Strýko mal ešte väčší strach. Rozmýšľal o tom, či tento vlk je členom 

nejakej svorky. Nespúšťajúc oči z vlka krokom sa priblížil k najbližšiemu buku 

a veľmi rýchlo naň vyliezol. Vlk si sadol pod strom, nehybne hľadel a pozoroval 

každý strýkov pohyb. Strýko pochopil, že tak skoro zo stromu nezíde. Noc bola 

chladná a mrazivá, ľutoval, že si neobliekol zimník. Aby sa nejako zahrial, začal 

odrezávať konár svojím vreckovým nožíkom a chcel ním vlka udrieť. Udrel tak 

silno, ako len vládal. Vlk však iba odskočil. Keďže tento plán zlyhal, bolo 

potrebné vymyslieť niečo iné. Strýko si spomenul, že vlci sa boja ohňa. Vybral 

zápalky z vrecka a po jednej horiacej zápalke začal hádzať na vlka. Ale ani to 

nezabralo. Vlk tam sedel ako socha. Strýko tu nechcel stráviť celú noc, od zlosti 

ich škrtol všetky naraz, zapálil aj krabičku a hodil na vlka. Ten sa vyplašil           

a zutekal. Strýko pomaly zišiel dolu a vybral sa na cestu domov.  

Odvtedy už strýko do hory bez pušky viac nechodil. 

 

Mária Karchová, 7. B (2007/2008) 

Práca bola ocenená v okresnej súťaži. 



Moji pomocníci  

Keď sa ráno zobudím,  

do kúpeľne zablúdim.  

Čaká ma tam kamarátka  

zubná kefka, zubná pasta. 

 

 Zúbky moje pohladia,  

biely úsmev vyčaria.  

Keby ma tam nečakali,  

moje zúbky by plakali.  

 

A čo moje očičká?  

Zobudí ich vodička.  

Vodička tá pekná, číra,  

očká moje poumýva.  

 

Začiatok dňa je hotový  

a môžem ísť do školy.  

 

Veronika Drutarovská, 2. ročník (2007/2008) 



OHEŇ 

 

Oheň tak žiari 

ako žena pri oltári, 

ako slnko jasné, 

to všetko je krásne. 

 

Sviečku zapáľ, 

nech horí do krásy, 

srdce podpáľ, 

nech horí od lásky. 

 

Plameň už stúpa 

hore k nebesám. 

A ja som šťastný, 

lebo tam nie som sám. 

 

Kde som dal zápalky? 

Ani sám neviem. 

Ku mojej milej a k ohňu 

si navždy ľahnem.  

 

                             Michaela Bocková, 8. A (2008/2009)  

 



                                Ivankine zápalky 

 

Kedysi dávno bolo jedno dievčatko Ivanka. Bolo to veselé a milé 

dievčatko.  

Raz, keď išla lesom, videla istú starenku z ich dediny, ako si sama nemôže 

pomôcť s vozíkom plným dreva. Ponúkla sa, či jej nemôže pomôcť. Starenka 

bola na tom zle, preto Ivanke dovolila, aby jej pomohla. Babička sa jej 

poďakovala a ako odmenu jej darovala čarovné zápalky. Ako sa dievčatko 

vracalo domov, zablúdilo. Napadlo jej, že keby založila v lese menší ohník, išli 

by ju jej rodičia hľadať. Ohník bolo vidieť široko ďaleko. Keď Ivanku našli jej 

rodičia, boli šťastní, že ju majú späť. Ivanka až vtedy pochopila, prečo boli tie 

zápalky také čarovné. Zachránili jej život.  

Veď dobro sa len dobrom odpláca.  

Veronika Glovňová, 8. A (2008/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Vrana a perla 

Bola raz jedna vrana. Bývala v hniezde, v ktorom bolo veľa prepychových 

a ligotavých vecí. Bolo to neďaleko mora.  

Každý podvečer chodila po pláži a zbierala omrvinky. Raz ju oslepilo 

malé svetielko. Bola to hotová nádhera. Myslela si, že vidí strašidlo. Vyzeralo to 

ako nemotorné vtáča. Vrana si pomyslela: „Také niečo som ešte nevidela!“ Na 

druhý deň sa to opäť opakovalo a videla to isté zvieratko s krásnou perlou na 

krku. „Ááách, to je krása, také niečo nemá hocikto!“ pomyslela si vrana. Zašlo 

slnko, zvieratko s perlou zmizlo a vrana sa čudovala, kde sa stratila taká 

nádhera. Ráno sa vrana ponáhľala na pláž, lebo sa chcela tej krásy dotknúť. Bola 

to perlorodka. Vrana sa za ňou rozbehla, ale skončila v slanej vode. 

More sa jej stalo osudným. Už nikdy viac sa nevynorila. Doplatila na 

svoju chamtivosť. Mala sa uspokojiť s tým, čo mala. 

Veronika Petreková, 6. A (2008/2009) 

 

                                          Muchy 

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

múch a pochutnával si na mede. Med bol taký sladký, že sa muchy nevedeli od 

neho odtrhnúť. Nohy sa im však čoraz hlbšie zabárali, až napokon nemohli 

vôbec vzlietnuť. „Beda nám, nešťastniciam!“ Vraveli, keď sa už celé topili         

v mede. „Za sladkú rozkoš zaplatíme svojím životom!“ A tak sa aj stalo. Boli 

nenásytné, a to sa nevypláca. 

Martina Cingeľová, 6. A (2009/2010) 

 



Vianočný príhovor 

 

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

našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka.  

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

a otcom, jednoducho tam, kde sme doma. Veď Vianoce sú predovšetkým 

sviatkami rodiny. Spoločné stretnutie v rodinnom kruhu sa nesie                         

v neopakovateľnej atmosfére a pohode pri stromčeku, pod ktorým budú menšie 

či väčšie prekvapenia.  

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

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

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

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

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

Želám vám príjemné vianočné sviatky, nech sú plné porozumenia, lásky                

a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí. 

 

Gabriela Bľandová, 7. A (2009/2010) 

 

 

 

 

 



Kto neskoro chodí, sám sebe škodí! 

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

tam dáva pero, ceruzku, gumu.  

Keďže zajtra majú mať v škole výtvarnú výchovu, v taške má aj starý 

špinavý obrus, aby nepošpinila lavicu. Keď sa Ivanka vyspí, pôjde do školy. 

Rýchlo sa pooblieka, naraňajkuje, umyje sa, vezme tašku na chrbát a beží do 

školy. Ako tak uteká, myká taškou, veci jej tam naskakujú. Pero začína byť 

nervózne a hovorí: „Hej! Ale už by mohla prestať bežať! Aj tak má čas, nemá sa 

kde ponáhľať.“ No ceruzka s perom nesúhlasí: „Nemáš pravdu, Ivanke sa začína 

škola a keby zmeškala, dobré by to určite nebolo.“ Pero sa už chce začať hádať, 

no guma ho zdrží: „Nech je tak, ako je! Ivanke predsa nemôžeme povedať nič, 

musíme počkať, kým dôjde do školy. Potom nám už bude dobre.“ Všetci sú 

presvedčení, že guma má pravdu. Lenže ako to už u týchto troch býva, nikdy 

nevydržia dlho bez hádky. Keď dobehne Ivanka do školy, hneď zazvoní na 

hodinu. Má výtvarnú výchovu a kreslia vianočný stromček. Hodina končí, je 

prestávka a všetky deti aj Ivanka vychádzajú na chodbu. Trieda je úplné 

prázdna, preto sa ceruzka ozve: „Vidíte, mala som pravdu. Hneď, keď prišla 

Ivanka do triedy, zazvonilo.“ „Zazvonilo, ale keby prišla neskôr, povedala by, že 

zaspala, preto prišla neskoro. Vôbec by to nevadilo.“ Nesúhlasilo s ceruzkou 

pero. Ceruzka sa nedá: „Ale to by bolo klamstvo a klamať sa predsa nesmie!“ 

„No a čo? Aspoň cestu do školy by sme mali príjemnejšiu, pomalšiu,“ povie 

pero. „To by už predsa stačilo, nie? O chvíľu zvoní, už buďte ticho, pst,“ oznámi 

ceruzke a peru guma. Mala pravdu, len čo dohovorí, zazvoní školský zvonček     

a deti sa hrnú do triedy. Teraz majú hodinu matematiky, potom slovenčiny         

a prírodovedu.  

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

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

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

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

písať a v škole na to doplatíte vy.  

Nezabudnite: Kto neskoro chodí, sám sebe škodí!  

 

Lívia Gernátová, 5. A (2009/2010) 



                                            Deti sveta 

 

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

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

potrebujú. Sú to najmä deti.  

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

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

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

osobami. Niektorých ľudí diskriminujeme kvôli rase a náboženstvu, čo sa mi 

zdá trochu divné, lebo predsa každý má na výber, akú vieru bude vyznávať. Na 

rozdiel od farby pleti, lebo v akej sa narodíme, takú budeme mať po celý život, 

čiže si ju nevyberáme. Mnohí ľudia odcudzujú hlavne černochov a Rómov. 

Možno práve preto, že niektorí z nich sú iní alebo nevychovaní, no to nám 

nedáva právo odcudzovať každého. Iní ľudia si to nemyslia, a aj preto dochádza 

k týraniu detí. Dôvodom je aj to, že keď boli rodičia tých týraných detí malí, 

boli týraní aj oni, možno preto teraz za to trestajú svoje deti. Aj keď mne sa to 

zdá veľmi nespravodlivé, lebo deti sú v tomto veku bezbranné na rozdiel od tých 

ľudí, ktorí ich týrajú. 

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

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

lebo sa na ňu môžem vo všetkom spoľahnúť. 

 

Veronika Cundrová, 8. B (2010/2011) 

 

 



O zime  

Pozerá sa na mňa z okna veľký biely snehuliak.  

Keď pôjdem von, budem sa s ním hrať.  

Najradšej sa zo všetkého guľujem,  

že si neublížim, to vám sľubujem.  

Aj na ľade robím divy,  

už sa neviem dočkať zimy.  

Oliver Sidorjak, 2. A (2011/2012) 

  

Svedomitá práca robí život krajším a zaujímavejším  

Život starých rodičov je bohatý a zaujímavý. Pýtala som sa ich prečo? 

Povedali, že preto, lebo stále robia to, čo sa od nich žiada a popri tom sa venujú 

aj tomu, čo sami chcú. Veľmi veľa času trávim so starými rodičmi. Až po chvíli 

zistia, že som sa utiahla do samoty a venujem sa mobilu, facebooku, chatujem... 

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

v Anglicku a môžem ju aj vidieť. Vďaka starým rodičom môžem vnímať pokrok 

života! Prináša to každému úžitok? Treba si uvedomiť, že všetko má svoju 

mieru. Starí rodičia mi často hovoria: „Ako si len dobre žiješ!“ Môj dedko už 

ako päťročný pásol šesť kráv. Doma nemali kúpeľňu, často chodil s ostatnými 

deťmi so špinavými rukami. Učitelia každé ráno kontrolovali čistotu rúk. Keď 

ruky neboli dostatočne čisté, poslali ich umyť si ich do potoka, aj keď bola tuhá 

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

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

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



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

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

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

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

veľkosti topánky.  Pohyb a fyzická námaha im nechýbala, spaľovanie tukov bolo 

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

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

čistý v nedeľu. Zametá teraz niekto pred domom alebo panelákom? Špinu           

a neporiadok si nikto nevšíma, všetci sú zaneprázdnení hlúposťami. Pranie im 

zaberalo veľa času. Buď prali ručne, alebo v práčke, pri ktorej bolo treba stáť.   

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

pohodlnejší. Aké mali naši predkovia záľuby? V jarnom období, keď sa tvorila 

miazga v stromoch, robili z vŕby píšťalky, z bazy pukavky. Dievčatá vyšívali 

nástenky, obrusy a spievali. Najviac spomínajú na majálesy – tancovačku          

v prírode. Keď dozrievali lesné jahody, vedeli si z jelše urobiť nádobku –  

kadlub.  

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

skateboardovala... O čom ja budem ale rozprávať svojím vnúčatám?  

 

Karolína Mlynaričová , 8. A (2011/2012) 

Víťazná práca okresného kola v III. kategórii.  

 

 

 

 



                  Som vďačná všetkým učiteľom  

Presne pred deviatimi rokmi som prekročila po prvýkrát prah Základnej 

školy v 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 (2012/2013) 

Práca bola ocenená v okresnej súťaži 1. miestom. 



Tajomný hosť 

 

Na 6. decembra je čižmičiek dosť, 

lebo vtedy zavíta veľmi vzácny hosť. 

Príde tu k nám Mikuláš ako každý rok, 

aj on dúfa, že nespravil nikto chybný krok. 

 

Oblečte si kabáty a vyjdite von, 

veď už v diaľke počuť Mikulášov zvon. 

Na saniach prichádza, koledy si spieva, 

na ľudských tvárach šťastie vyznieva. 

 

Anjel spevom ľudí hreje 

a čert sa mu tíško smeje. 

Mikuláš rozdáva úsmev a pokoj svätý, 

nech ku všetkým ľuďom šťastie letí. 

 

Laura Sidorjaková, 7. A (2013/2014) 

 

 

 

 

 

 



Starkí 

Ako v jeseni padá lístie do doliny, 

tak našich starkých zdobia šediny. 

Striebristé vlasy, na tvári vrásky 

a mozoľnaté ruky, čo pracovali z lásky. 

 

Ich pohľad je krásny, nevinný, 

to je ten pokoj z vlastnej rodiny. 

Je to len vonkajší výzor, vzhľad, 

no v srdci ukrytý vzácny poklad. 

 

A milujúce srdce, čo tak tíško bije, 

pokiaľ nás všetkých láskou nezakryje. 

Múdrosť, skromnosť, nežnosť, 

to je najkrajšia vlastnosť. 

 

Nech majú sily, lásky dosť 

a nech ostanú v našich srdciach ako hosť. 

 

Martin Kaščák, 8. A (2014/2015) 

Práca bola ocenená 1. miestom  v literárnej súťaži Jeseň života. 



Jeseň života - vrásky  

Hlávku človeka zdobia biele vlásky,  

na tvári sa objavujú vždy nové vrásky.  

 

Takýto človek  

už hoci nemá pružný krok,  

ale prežil si už nie jeden  

dobrý a či zlý rok.  

 

Vnúčencom rozpráva príbehy plné múdrosti,  

deťom zase odovzdáva zaujímavé skúsenosti.  

 

Na tvári sa mu striedajú úsmevy z radostí,  

občas ich však vystriedajú i slzy starostí.  

 

          Takýto človek si prežil dlhú životnú púť,  

          a teraz mu môžeme zapriať iba dlho ešte šťastný buď!         

          

Martina Džambová, 8. A (2014/2015) 

    Práca bola ocenená 2. miestom v literárnej súťaži Jeseň života. 

 



Múdre šediny  

Keď prvý plač v sále zaznie,  

všetci šťastím plesajú.  

Deň za dňom hneď letieť začne,  

tie hodiny sa už zastaviť nedajú.  

 

Rýchlo zbehne jar i leto, jeseň sadá na lístie,  

a tak ako farbí listy slnko, zbledne aj vlas zaiste.  

 

V tých šedinách múdrosť drieme, pokoj, rady životné, 

my to všetci dobre vieme, buďme vďační vždy za ne.  

 

Ten čas krásny, keď sa starká vedľa teba posadí,  

a rozpráva, ako bolo, vlásky ti vždy pohladí.  

 

Poradí ti, keď je treba, nikdy sa neponáhľa.  

Taká jeseň aj pre teba veľmi veľkú cenu má!  

 

Monika Gajdošová, 8. A (2014/2015) 

Práca bola ocenená 1. miestom  v literárnej súťaži Jeseň života. 

 



Krajšia jeseň života pre našich starkých 

Veľakrát sa mi už stalo, že ma starí rodičia začali poučovať. No neustále 

ma to hnevalo. Aj keď priznávam, že ich rada bola cenná.  

Napríklad raz som chcel ísť s kamarátmi zahrať si futbal, lebo som si 

myslel, že nebude pršať, bolo jasno, teplo, svietilo slnko. Ale dedko mi povedal, 

aby som sa až tak netešil, pretože pršať o chvíľu určite začne. Ja som mu 

samozrejme aj tak neveril. No dedkove slová sa potvrdili a o malú chvíľu sa 

obloha zatiahla a rozpršalo sa. Uvedomil som si, že dedko mal pravdu. Aj táto 

skúsenosť ma presvedčila o tom, že rady starkých sa mi nemusia páčiť, ale majú 

svoje opodstatnenie. A potvrdzuje sa mi to aj pri mojej mladšej sestre. Tiež sa 

jej snažím poradiť, ale vidím, aké je to ťažké, lebo rady sa neprijímajú ľahko.  

Nielen rady sa prijímajú ťažko, ale aj urobiť dobrý skutok v dnešnej dobe 

je namáhavé. Skúste pomôcť nejakému staršiemu človeku s nákupom. Keď bude 

môcť, tak utečie a keď nie, tak ich vám do rúk nedá v obave o ne. V dnešnej 

dobe sa dobré skutky nedejú často. Skôr sa vám prihodí niečo zlé ako dobrý 

skutok.  

Čím ďalej tým viacej si začínam uvedomovať, že za každou radou 

starkých stojí ich dlhodobá skúsenosť a ich láska k nám.  

Skúsme im vrátiť aspoň po troškách tú lásku, kým ich máme medzi sebou. 

Aj jeden múdry výrok hovorí: „Kamaráta máš v každom čase, no rodičov alebo 

starých rodičov iba raz.“  

Ja sa budem snažiť z jesene života urobiť mojim starým rodičom krajšiu 

jeseň.  

Patrik Kramár, 8. A (2014/2015) 

Práca bola ocenená 1. miestom  v literárnej súťaži Jeseň života. 



                      Pomáhajme starým ľuďom  

Na lavičke medzi dvoma čerešňami sedí starček a starenka. Ich leto života 

vypršalo a začína sa nové obdobie – jeseň. Medzi nimi sedí vnúčik.  

Ich pery sa chvejú a šepocú tie nádherné slová: „Si naším milovaným 

vnúčikom. Držali sme ťa v náručí, keď si bol ešte len malé dieťa. Ďakujeme za 

každý tvoj milý úsmev a objatie. Keď už tu nebudeme, pamätaj si, že sme ťa 

veľmi ľúbili. Nikdy na nás nezabudni.“ Ich vrásky ukazujú na každodenné 

trápenie, ale ich oči stále žiaria a v ich srdci plápolá plameň lásky a šťastia zo 

života. Mysľou blúdia v matných, no stále tých najkrajších spomienkach             

z detstva. Nosom dýchajú svieži októbrový vzduch a ušami počúvajú posledný 

spev vtákov. Vtáci ich života už tiež prestávajú štebotať a kvetiny ich života 

pomaly strácajú farbu a vädnú. Večerné slnko svojimi lúčmi šteklí ich 

vyčerpanú a vyblednutú tvár a snaží sa povzbudiť bunky k novému životu          

a kráse, ale je to márne. Čas sa nevráti späť. Ako slnko stráca svoju krásnu          

a žiarivú farbu, tak ju pomaly stráca aj ich život. Lenže slnko zapadne a znova 

vyjde a začne nový deň, ale ich život sa už späť nevráti. Ani tento tichý 

októbrový večer sa už nezopakuje. Mnohokrát vidíme starého človeka ako sedí 

na lavičke a ani nevieme, že jeho pery kričia a prosia, aby sme mu nejako 

prejavili lásku a jeho oči žiadajú pomoc. Nepočujeme to preto, že sme 

zamestnaní každodennou prácou, povinnosťami a riešením rodinných 

problémov. Aj keď to počujeme, tak namiesto toho, aby sme sa podujali pomôcť 

mu tak mu povieme, že ho ľutujeme a necháme ho tak. Viac sa o neho 

nestaráme. Nevidíme, ako mu je ťažko, pretože nás oslepil tento svet. Peniaze, 

podniky, obchody a cesta k našej významnosti, bohatstvu, povýšeniu, luxusu      

a sláve. Namiesto týchto hlúpostí by sme sa mali zastaviť a porozmýšľať            

o pomoci pre starších a o tom, ako im prejaviť lásku. Tiež by sme si mali 

uvedomiť, že aj my raz budeme starí. Že aj naše leto života sa raz pominie         

a budeme prežívať našu jeseň. Že aj my budeme potrebovať lásku a pomoc. 



Možno práve vtedy si vnúčatá tých, ktorým sme pomohli, uvedomia, že 

potrebujeme pomoc a povedia: „Aha! Tento človek kedysi pomohol mojej 

babke. Poďme pomôcť aj my jemu.“  

A vtedy pocítime ako dobre sa cítil človek, ktorému sme pomáhali             

a povieme si: „Bolo dobre, že som mu vtedy pomohol. Teraz mám istotu, že sa 

mal dobre.“ Preto, čo chceme, aby ľudia robili nám, robme aj my im.  

Sára Kramárová, 6. A (2014/2015) 

Práca bola ocenená 1. miestom  v literárnej súťaži Jeseň života. 

 

                       Starkí moji  

 

Drahí starkí moji,  

čo ste pre mňa urobili,  

za to vám dnes ďakujem  

a túto báseň vám venujem.  

 

Síce som vám niekedy robila  

vrásky na tvári,  

ale tá radosť na vašej tvári,  

keď ste ma videli,  

bolo to najkrajšie na svete.  

 

 

 

Aj keď ste ma rozmaznávali,  

aj tak ste ma učili,  

že nie všetko sa nám dá samo,  

ale musíme za to bojovať.  

 

Viem, že ma máte radi   

aj preto,  

že som dieťa vašich detí.  

Aneta Džundová, 6. A 

(2014/2015) 



         Poďakovanie starkým  

 

Naši starí rodičia sú naozaj studnicou múdrosti. Mnohí ľudia tomu však 

neveria.  

Tak napríklad vždy, keď nám treba s niečím pomôcť alebo niečo ukázať,   

s láskou a radosťou to spravia, lebo sa tešia, že aj my mladí sa chceme od nich 

niečomu novému priučiť. Vždy, keď mamy potrebujú pre nás niečo narýchlo 

uvariť, tak naše babky poznajú dávno známe recepty. A keď treba upratať a je 

na to málo času, poznajú super účinné prostriedky vyrobené z potravín. 

Napríklad, keď sa na obrus dostanú kvapky červeného vína, stačí škvrnu 

pokvapkať citrónovou šťavou a poliate miesto posypať soľou. Takéto účinné 

recepty poznajú naše babičky od svojej mladosti a poznajú aj všelijaké rôzne iné 

finty na pripálené hrnce či špinavé kachličky. Možno si niektorí ľudia myslia, že 

starí rodičia sú nudní a nezaujímaví, no naopak. Občas sa od nich dočkáme aj 

vtipného zážitku z ich mladosti alebo aj príhod z vojny, ktoré nám môžu 

vyrozprávať naši dedkovia a pradedkovia. Naše staré mamy nás zase môžu 

zaujať životnými skúsenosťami, ktoré nazbierali počas svojho života, a pritom 

všetkom nás naučia aj krásne vyšívať, háčkovať či štrikovať. Určite každá jedna 

starenka vie aspoň jednu z týchto techník a pri peknom a úprimnom prosení vám 

dozaista to, čo vedia, aj predvedú či prípadne naučia.  

Jednu vec, by ste si však mali zapamätať. K starším ľuďom by ste mali 

byť úctiví a zdvorilí, lebo ani zďaleka nemôžete vedieť, čo si za celý svoj život 

pretrpeli. Mali by ste byť radi, že máte svojich starých rodičov, ktorí vám môžu 

pomáhať, učiť vás novým veciam a dávať dobré rady do života. Celý náš život, 

by bol oveľa zložitejší, keby sme nemali našich rodičov a starých rodičov, ktorí 

nás vychovávajú k slušnosti a pracovitosti, a preto im patrí poďakovanie, 

napríklad aj touto formou.  

 

Denisa Onuferová, 8. A (2014/2015) 

Práca bola ocenená 1.miestom v literárnej súťaži Starkí sú studnicou múdrosti. 

 



Náš Mikuláš  

 

Keď začnú poletovať prvé snehové vločky, 

na lúky, lesy a polia sa usadí tiché očakávanie. 

To očakávanie však vidno aj na ľudských tvárach, 

hlavne na tvárach nás detí. 

Už čoskoro tu máme 6. december. 

Nastáva čas, keď sa objaví starý pán 

s dlhou bielou bradou v červenom kabáte, 

nohaviciach a čiapke s brmbolcom. Vravia mu Mikuláš. 

Mikuláš, čo robí veľké čary. Prináša radosť 

a vkladá do čižiem najrôznejšie sladkosti. 

V diaľke už počuť zvonec na jeho saniach. 

Teším sa. Nastáva chvíľa, keď zavíta k nám. 

Bol som dobrý?...Žeby áno?... 

Pomáhal som všetkým, radosť z práce mal? 

Tak Mikuláš, čakám Ťa a verím, 

že jeden z tých darov, ktoré nesieš, 

dáš aj mne. 

Martin Tulenko, 6. A (2014/2015) 



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 (2014/2015) 

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 (2014/2015) 

                               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 (2014/2015) 

Práca bola ocenená 1. miestom v literárnej súťaži Príroda a poľovníci v tvorbe 

detí. 



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 

(2014/2015)

 



              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 (2014/2015) 

Práca bola ocenená 1. miestom v literárnej súťaži Moja pani učiteľka, 

pán učiteľ. 

 

Naše polia a sady  

Niekedy ľudia obhospodarovali častejšie vlastné polia a sady. Dnes už 

ľudia nakupujú v supermarketoch, kde ovocie a zelenina je postrekované 

chemickými látkami.  

Ja si myslím, že zelenina pestovaná na poliach je zdravšia a ovocie            

z vlastného sadu je chutnejšie. Keď máte doma sad, máte veľa výhod. Keď 

vyjdete von a môžete si odtrhnúť jablko zo stromu, môžete si všimnúť, že má 

inú chuť. Pestovať rastliny v záhrade je celkom iný pocit. Máte radosť, že ste 

niečo zasadili a potom to vyrástlo a viete, že tam nie sú chemikálie a postreky.  

Sady a polia nám prinášajú mnohoraký úžitok, zdravú a chutnú úrodu. Pri 

práci v sadoch a na poliach sa pohybujeme na čerstvom vzduchu. Sady nám 

poskytujú priestor na oddych.                     

Alexandra Karolová, 6. A (2015/2016) 



 Načo sú nám polia a sady 

  

Sady, polia, lúky... naše bohatstvo, náš raj, náš domov.  

Pre našich predkov to platilo doslovne. Čo si krvopotne vypestovali, to 

mali. Bol to pre nich jediný zdroj obživy. Zároveň sa dá povedať, že lúky boli 

celé leto aj ich druhým domovom. Chlapi strávili aj celé týždne pri kosení trávy 

a sušení sena. Ženy im tam denne nosili obed a zároveň pomáhali pri hrabaní. 

Práve v takýchto chvíľach vznikali nádherné ľudové piesne – trávnice. My dnes 

žijeme inú dobu, tzv. modernú. Bohužiaľ, tieto tradície postupne zanikajú aj na 

dedinkách. Je to veľká škoda pre nás, že už nežijeme tak úzko spätí s prírodou. 

Lúky a pasienky dávno zarástli, zmenili svoj vzhľad. Chýbajú tam naši 

predkovia, avšak život tam pulzuje naďalej. Práve tam nachádzajú svoj domov 

lesné zvieratká a množstvo hmyzu. Lúky spestrujú rozličné rastliny a byliny, 

ktoré postupne kvitnú od jari až do jesene. Vtáky hniezdiace na zemi tam 

bezpečne vyvádzajú svoje mláďatá. Trávnaté porasty často spásajú hospodárske 

zvieratá. Na pasienkoch však žije aj množstvo motýľov a iných malých 

cicavcov. Polia, na ktorých sa pestujú hospodárske plodiny, sú vytvorené 

človekom. Bohužiaľ plodiny, ktoré sa vypestujú, majú inú kvalitu ako tie, ktoré 

vypestovali naši predkovia. Používané chemické postreky ničia škodcov              

a burinu, ale zároveň aj naše zdravie. Spomínaná moderná doba so sebou 

priniesla množstvo výhod a výdobytkov oproti minulosti. Ale všetko so sebou 

prinieslo aj veľa negatív vo forme neprimeraného zásahu človeka do kolobehu 

života, aký žili naši predkovia.  

Je to dlhá a ťažká cesta, ale oplatilo by sa zmeniť prístup k nášmu 

dedičstvu.  

Bianka Micheľová, 5. A (2015/2016) 



Zdravá výživa  

Zdravá výživa je pre človeka veľmi dôležitá, no veľa ľudí ju podceňuje. 

Zdravá výživa stáročia zabezpečuje dlhovekosť a zdravie človeka.  

Každý človek prijíma potraviny zdravé (pre človeka prospešné) i nezdravé 

(škodlivé). Je všeobecne známe, že najväčšie množstvo prospešných látok 

obsahuje zelenina a ovocie. Obsahujú vitamíny, vlákninu, mastné kyseliny, 

cukry či minerálne látky. Hovorí sa, že každý deň by sme mali zjesť za hrsť 

ovocia alebo zeleniny. Naše telo nám za to poďakuje.  

Poznáme aj nezdravé jedlá, ktoré však človeku veľmi chutia. Medzi nich 

patria mastné jedlá ako hranolky, chipsy či sladké cukríky, ktoré si človek z času 

na čas rád dopraje. Tieto „sladké maškrty“ by vedel každý nahradiť za lepšie      

a zdraviu prospešnejšie potraviny.  

Myslím si, že na nákup kvalitných potravín sa oplatí investovať a je 

múdre, ak sa zaujímame o jedlo, ktoré konzumujeme. Práve na dnešnú dobu sa 

hodí nasledujúca myšlienka: „Nežiješ preto, aby si jedol, ale ješ preto, aby si 

žil.“  

Lívia Glovňová, 8. A (2015/2016) 

 

 

 

 

 

 

 



S mojou babkou  

Babka mi zomrela pred dvoma rokmi. Spomínam si na ňu a na chvíle 

strávené s ňou s láskou.  

Občas premýšľam nad našimi zážitkami a chvíľami strávenými spoločne. 

Keď som prišla domov zo školy, čakala ma v izbe. Keď prídem domov dnes, je 

tu prázdnota a ticho.  

Babka zo Šiby je mojím posledným starým rodičom. Pamätám sa, že keď 

som k nej chodievala ako malé dievčatko, čakala ma s úsmevom a milým 

pozdravom. Prvé, čo som videla, keď som vošla do dverí, bola ona. Sedela na 

posteli a tešila sa, že ma opäť vidí. Dokázali sme sa rozprávať neskoro do 

večera, až kým sme neodišli.  

Na prázdniny som k nej nechodila, pretože jej prestali slúžiť nohy. No na 

návštevu k nej som sa vždy tešila.  

Martina Lamancová, 7. A (2015/2016) 

Išiel otec na horu 

Išiel ocko na horu, 

stúpil mu strom na nohu.  

Mamka varí koláče, 

volajú sa ockáče. 

Prišiel ocko domov z hory, 

celá noha mu vraj horí. 

Žiadny oheň nevidím, 

asi mu to závidím.                              Viktória Bľandová, 5. A (2015/2016) 



Trošku zábavne o vybraných slovách so žiakmi zo 4. A 

 

Doktorka Sýkorka našla syr a smutný syseľ papká pýr.  

Veronika Urdová  

Syseľ Myseľ malý v záchranke vraví: „Ssssss, to bolí!“  

Doktorka Sýkorka však na to: „Nesyč, veď si ubolený!“  

Ester Mária Pavlíková  

Bolo jedno sídlo, ktoré malo krídlo.  

bývala v ňom doktorka, volala sa Sýkorka.  

Šimon Kramár  

 

Sýkorka je doktorka, lieči pinke krídlo  

a veľmi ju ľutuje, lebo nemá bydlo.  

Róbert Hlaď 

 

Syseľ v skrýši silno kričí: „Sýkorka mi sídlo ničí!“  

Aký je to hrozný čin, cez sito mu sype syr.  

Viktória Kramárová  

Priletela sýkorka, stala sa z nej doktorka,  

syseľ zasa pacient, čo potreboval dostať liek.               Zuzana Richveisová  



 

Doktorka Sýkorka kúpila si nové bidlo, aby mala pekné sídlo.  

To je ale sila, rozlúčil sa primár Píla.  

Matej Bocko  

 

Mám bystrú myseľ, pretože som pekný syseľ.  

V nore mám jedálenské krídlo, to je moje obľúbené sídlo.  

Maroš Lamanec 

 

Malá húska syčí a malý Jurko kričí,  

že ho bolí lýtko a má deravé sitko.  

Kristián Kramár  

 

Bola raz jedna sýkorka, ktorú liečila doktorka.  

Sýkorku raz bolelo krídlo a u doktorky našla nové sídlo.  

Sofia Piterová  

 

Syseľ, sitko, sýkorka, syčí, kričí doktorka.  

Tímea Bereščáková  

žiaci 4. A, (2015/2016) 



                          Báseň o skratkách  

Založím si s. r. o.,  

budem z toho namäkko.  

Resp. si dám a. s.,  

veru to je dobrá vec.  

Poradí mi pán JUDr.,  

nekúpil si však púder.  

Dobré info. o tom má,  

jak sa a. s. zakladá.  

T. r. to už nebude,  

O.K., nič sa nedeje.  

To zn. je času dosť,  

nech to bude pre radosť.                    

Oliver Gernát, 7. A                         

(2015/2016) 

 

                            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 (2015/2016) 



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 (2015/2016) 

 

 



Deň otcov 

 

Deň otcov je sviatok krásny, 

pre celý dom veľmi vzácny. 

Otcovia majú svoj veľký deň, 

nech si ho 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 (2015/2016) 

 

 

 

 



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 (2015/2016) 
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