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    Ako zostať sám sebou – zachovať korene    

 

Čo sú to tradície a ako vznikli? Prečo by sme ich mali dodržiavať? Prečo 

sa nazývajú aj kultúrnym dedičstvom? Priznám sa, ani na jednu z týchto otázok 

neviem odpovedať. Ale môžem sa s vami podeliť o môj vlastný názor. 

Podľa mňa slovo kultúrne dedičstvo presne definuje zmysel tradície. 

Rozoberieme si to slovo krok po kroku. Začnem slovom dedičstvo. To má podľa 

mňa celkom presný význam. Pre mňa to znamená niečo, čo si ceníme nie pre 

cenovú hodnotu, ale pre spomienky späté s daným predmetom alebo 

nehnuteľnosťou. Či už sa spomienky týkajú nejakého blízkeho človeka alebo 

konkrétnejšie rodičov, ten predmet či nehnuteľnosť je od nich darom a zaslúži si 

dobré zaobchádzanie. Celkom ma vie naštvať, keď sa dedič nezaujíma o svoj 

vzťah s človekom, od ktorého dedičstvo dostal, zaujíma sa iba o peňažnú 

hodnotu dedičstva. Tak to bolo aj v prípade filmu 12 podmienok dedičstva, 

ktorý sa mi, mimochodom, veľmi páčil. No vráťme sa späť k téme. Dedičstvo. 

Znamená to dostať niečo od našich predkov. Niečo, kde peňažná hodnota by pre 

nás nemala znamenať viac ako hodnota spomienok. 

Ďalším slovom je slovo kultúrne. Alebo ináč kultúra. Keď som si toto 

slovo dala do vyhľadávača, internet mi vyhľadal webové definície slova kultúra. 

Bolo tam napísané toto:  

Kultúra je spravidla definovaná ako súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, 

umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. 

Spôsob premeny zla na dobro. Kultúra je časťou sociálnych vzťahov spoločnosti 

a stojí na rovnakej úrovni ako politický, právny a ekonomický systém.  

Ak by som mala byť úprimná, pre mňa tento text neznamená nič iné, ako 

len definíciu obsahujúcu veľa odborných slov. Na to, aby sme úplne pochopili 

toto slovo, potrebujeme viac než len definíciu. Potrebujeme konkrétne príklady. 

Myslím si, že kultúra je všetko nehmatateľné, čo je vlastné iba ľuďom – 

teda všetky zvyky, city, vzťahy, nadanie, umenia a správanie v spoločnosti, čiže 

etiketa. Toto všetko je vlastné iba ľuďom. Veď predstavte si, že by aj zvieratá 

boli kultúrne tvory. Normálne by mali inštitúcie a podniky, dodržiavali by zvyky 

a tradície a mali by umelecké cítenie. No neviem ako vy, ale ja si to akosi 

predstaviť neviem. Asi to bude preto, že som si celkom zvykla na dnešný svet.  

A zasa sme pri slove zvyk. Ten ma pomerne blízko k slovu tradícia. A ako 

tak rozmýšľam, slovo tradícia by som po svojom nazvala „dedičný zvyk.” 

Pretože slovo zvyk pomenúva činnosť, ktorú pravidelne opakujeme. A to isté 

platí v prípade slova tradícia. Podobne ako zvyk aj tradíciu opakujeme väčšinou 



3 

 

v pravidelných časových intervaloch. Niekedy je to rok, inokedy mesiac alebo 

týždeň. 

Ostáva tu však otázka: Oplatí sa tradície zachovávať? A aký má význam 

zachovávanie tradícií?  

Keď nad tým tak premýšľam, zistila som, že je rozdiel, keď sa povie 

„význam zachovávania tradícií“ a keď sa povie „význam tradície”. 

Význam tradície nie ako slova ale ako činnosti asi poznajú iba staršie 

generácie. Nám mladším je to pravdepodobne jedno. Z môjho pohľadu berieme 

tradície skôr ako nejaké zvyky. Podľa mňa je to chyba, pretože si myslím, že 

tradícia je činnosť, ktorá má význam alebo zmysel konania. No ten vo väčšine 

prípadov nepoznáme. 

No význam zachovávania tradície je podľa mňa iný ako význam tradície. 

Je to ako dobré hospodárenie s dedičstvom. Väčšina ľudí zachováva tradície 

skôr z úcty k predkom, nie kvôli významu tradície ako činnosti. 

V mojich očiach sú tradície niečo ako spojivo dnešného moderného 

technicky vyspelého sveta a sveta našich predkov, ako spojivo medzi nami 

a našimi predkami. A hoci sme už moderní ľudia, dodržiavanie tradícií by pre 

nás nemalo byť zahanbujúce. Aj v tomto uponáhľanom svete, obklopenom 

modernými technológiami, by sme si mali nájsť chvíľku a zaspomínať si na 

našich predkov, na ich životy a svety, v ktorých žili a týmto im vzdať úctu, 

pretože ťažko pracovali, aby mohli uživiť rodinu, a ak by neboli oni, tak ani my 

tu nie sme. A dodržiavanie tradícií im prinášalo radosť. A s radosťou tradície 

ďalej predávali svojim deťom a tie svojim deťom, až nakoniec sa tradície dostali 

k nám. No tá radosť sa niekde stratila a tradície sa v očiach ľudí premenili skôr 

na povinnosti. 

Avšak stále ešte existujú rodiny, kde sa tradície dodržiavajú 

s nepredstierateľnou radosťou a nadšením. A priznám sa, pár takýchto rodín 

poznám, a som rada, že ich poznám, pretože z každej tradície vedia vytvoriť 

nezabudnuteľný zážitok. 

Naši predkovia nám tradície predali dúfajúc, že štafetu podáme ďalším 

generáciám a zachovajú sa aspoň niektoré z nich. No to, či ich budeme 

dodržiavať, alebo ich necháme zaniknúť, záleží iba na nás. Budúcnosť tradícií je 

v rukách ľudí. 

Sára Kramárová, 8. A 
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Ako zostať sám sebou – zachovať korene 

 

V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom a meniacom sa svete musíme kráčať 

s dobou, vzdelávať sa, osvojovať si moderné technológie v priemysle a celkovo 

vo všetkých sférach života.  

Z každej strany sa na nás valí množstvo informácií, právd i poloprávd. 

Sme ovplyvňovaní televíziou, rozhlasom, internetom, sociálnymi sieťami. Valí 

sa na nás množstvo lákavých reklám ponúkajúcich množstvo všelijakého tovaru, 

bez ktorého sa vraj nemôžeme zaobísť – od oblečenia cez autá, dovolenky až po 

celkový životný štýl. To všetko môže človeku prospievať a pomáhať mu v jeho 

rozvoji. No rovnako mu to môže uškodiť a zviesť ho zo správnej cesty životom. 

A práve v tomto nám môže pomôcť zachovanie si vlastných koreňov, zostať 

sám sebou a nestáť sa hračkou v cudzích rukách a nekalých záujmoch. V tomto 

hrá veľkú úlohu škola, prostredie, v ktorom žijeme a výchova v rodine.  

V našej rodine máme všetci radi folklór. Ľudové umenie má u nás hlboké 

korene a som rád, že sa na to nezabúda. Folklór patrí na Slovensku medzi 

najväčšiu pýchu krajiny. Každá oblasť, mesto, dedina, obec má svoj vlastný 

charakter a svoj vlastný folklór – kroje, hudbu, piesne, architektúru, zvyky, 

tradície, tance a nárečie. Na prezentáciu folklórnych zvykov jednotlivých 

regiónov sú na viacerých miestach Slovenska usporadúvané folklórne festivaly. 

Najväčšie festivaly na Slovensku sú vo Východnej, Myjave, Detve. S rodičmi 

pravidelne každý rok chodíme na  festival rusínskej kultúry do Svidníka a na 

Zamagurské slávnosti, ktoré sa konajú v Červenom Kláštore. Zúčastňujeme sa aj 

festivalov, ktoré majú skôr regionálny charakter, ale často svojou kvalitou 

nezaostávajú za týmito festivalmi. Vo všeobecnosti možno povedať, že medzi 

festivalmi sú výrazné rozdiely a každý má svoju vlastnú typickú atmosféru         

a čaro. Festivalom žije celá obec, mesto, dokonca celá oblasť a folklór cítime na 

každom kroku. Robí nám radosť a napĺňa nás. Stretávame tam priateľov, ktorí 

majú rovnaké záujmy ako my.  

Slovensko v týchto dňoch žije televíznou šou v hlavnej úlohe s folklórom 

Zem spieva, v ktorej  sa prezentujú  ľudoví umelci z celého Slovenska. Táto  šou 

zahrala na tú správnu strunu. Je príjemná, zaujímavá a nadchla aj tých, ktorí nad 

folklórom mávali rukou, pretože folklór máme všetci v sebe. 

           Rád si pozriem aj ľudovú architektúru, ktorá je silne naviazaná na 

prostredie, v ktorom vyrastá. Zaujímavé príklady ľudovej architektúry môžeme 

nájsť v skanzenoch, hoci už nie v pôvodnom prostredí. Skvostom je dedina 

Vlkolínec, ktorá je zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Skanzen
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V Bardejove sa každoročne koná Bardejovský jarmok, na ktorom si 

môžeme pozrieť prácu remeselníkov z rôznych regiónov Slovenska, napríklad 

hrnčiarov, medovnikárov, sklenárov, rezbárov, maliarov... Ochutnať tradičné 

slovenské jedlá také, aké nikde inde nevaria, to sú napríklad hubová mačanka, 

bryndzové halušky, pirohy, kysnuté koláče.  

V našej dedine sa už niekoľko rokov koná Hornotopliansky jarmok, 

ktorého sa zúčastňujú obce z Hornej Tople. Prezentujú to, čo je typické pre túto 

oblasť a pre jednotlivé dediny. Predstavujú svojich umelcov, tradičné remeslá 

ale aj svoju kultúru prostredníctvom dedinských folklórnych súborov. A tak si 

môžeme pozrieť typické ľudové zvyky našich starých otcov a materí, ktoré 

svojimi pásmami oživujú pred prítomnými divákmi. 

Taktiež je dôležité udržať aspoň z časti aj tradičný dedinský spôsob 

života. V našej oblasti niekedy veľkú úlohu hralo poľnohospodárstvo. Celé 

generácie našich predkov pracovali na poliach a v lesoch. Dnes aj časť 

obyvateľov cestuje za prácou do iných častí Slovenska a do zahraničia a domov 

sa vracajú len párkrát v roku na niekoľko dní. Vytratilo sa aj povestné slovenské 

samozásobenie aspoň základnými potravinami, záhumienky, sady, dedinské 

predzáhradky, tradičné zabíjačky... Naše obchody sú zavalené nekvalitnými 

a často aj zdraviu škodlivými potravinami pochybného pôvodu. V posledných 

rokoch si to ľudia začínajú uvedomovať a začína sa to pomaly meniť. 

Čo je potrebné robiť, aby človek ostal sám sebou? Veľa čítať, počúvať, 

získavať informácie z rôznych zdrojov, porovnávať ich, kriticky hodnotiť. 

Nedať na sto percentnú pravdu. Preto je dôležité vedieť, kto sme, odkiaľ a kam 

ideme a kde sú naše korene. 

Martin Tulenko, 8. A 
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Ako zachovávame folklór a tradície v našej rodine 

Ako zachovať folklór a tradície? Túto otázku sme si položili už asi 

viackrát. No málokedy na ňu dostaneme odpoveď. 

Možno ich však zachovať rôznymi spôsobmi. Napríklad, že budeme 

dodržiavať tradície po našich prarodičoch. Napríklad u nás je Štedrý deň 

každoročne šiesteho januára. V tento deň vstávame skoro ráno. Keď 

sa pripravíme, ideme do kostola na ranné bohoslužby, ktoré sú zároveň 

predprípravou na sviatok Narodenia Pána. Po ukončení bohoslužieb nastáva 

príprava na večeru. V tento deň dodržiavame prísny pôst. Štedrá večera u nás 

pozostáva z ôsmich jedál. Všetky jedlá sú bezmäsité a bez mliečnych výrobkov. 

Táto večera je pripravená z potravín, ktoré si sami doma vypestujeme. Pred 

večerou ideme všetci k studenému potoku umyť sa v sviežej vode, aby sme boli 

zdraví a bystrí ako tá voda v potoku. Keď sa od potoka vrátime domov, všetci sa 

spoločne pomodlíme kľačiac na kolenách. Potom sa podáva večera. Ako prvé 

jedlo jeme kvasený chlieb s medom a cesnakom. Ako druhé jedlo sú sušené 

slivky varené v sladkej vode. Trochu mi to pripomína obyčajný slivkový 

kompót. Tretie jedlo je mačanka zo sušených húb. Potom nasleduje je fazuľová 

polievka. V poradí piaty hrach. Ako šieste podávame kapustnicu so zemiakmi. 

Je to zároveň moje najobľúbenejšie jedlo. Tak sú pirohy plnené zemiakmi, 

slivkovým alebo ríbezľovým džemom. A ako posledné sú opekance s mletým 

makom, ktoré voláme bobaľky. Po tejto výdatnej hostine sa všetci hrnieme 

k vianočnému stromčeku, pod ktorým sa vždy nachádza veľa darčekov. Po 

rozbalení darčekov ideme všetci do kostola na večernú bohoslužbu, ktorá 

väčšinou trvá od ôsmej do jedenástej hodiny večer. Pri tejto bohoslužbe všetci 

vítame novonarodeného Spasiteľa. V iných obciach som sa strela s tradíciou 

nosenia kroja v tento slávnostný deň. Cez vianočné obdobie sa na konci 

bohoslužieb vždy zdraví: Christos raždajetsja! A všetci veriaci odpovedajú: 

Slavite Jeho! 

Preto si myslím, že aj takýmito príležitosťami sa dajú zachovať tradície 

a folklór po našich prarodičoch napríklad tak, ako je to v našej rodine. A som 

rada, že raz budem môcť aj ja odovzdať túto tradíciu svojim deťom tak, ako to 

urobili moji rodičia. 

                        Juliána Bilčaková, 8. A 
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Ako ostať sám sebou 

Ako ostať sám sebou? Ťažká otázka. A pritom stačí iba zachovať svoje 

korene. A tie korene sú tradície. Zachovávať tie tradície, ktoré zachovávali naši 

predkovia. Zachovať ten odkaz, ktorý nám chceli tradíciami odovzdať otcovia 

našich otcov atď...  

Podľa mňa sa tradície zachovávajú oveľa ľahšie v dedine ako v meste. 

Deti na dedine s tým vyrastajú. Spievajú, tancujú a často sa aj uplatnia vo 

folklórnych súboroch. Hrajú na hudobných nástrojoch, napríklad na heligónke, 

husliach, cimbale a podobných ľudových nástrojoch. Nuž a deti v meste to majú 

o niečo ťažšie. Spievať a tancovať síce môžu, chodia na hudobné krúžky, 

stretávajú sa, ale to prostredie a zachovanie tradícií ničím nenahradia. Neviem si 

predstaviť, aby na Vianoce si do paneláka dali pod stôl kôpku sena alebo 

obviazali stôl reťazami, aby držala rodina pokope. A keď sme už pri Vianociach, 

neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je zemiakový šalát, ryba a kapustnica. Je tam 

ešte mnoho jedál a pokrmov. Ale pri kapustnici sa môžeme na chvíľu zastaviť. 

Týka sa to klobásy v kapustnici. Niektorí ju tam dávajú, lebo s ňou im viacej 

chutí. Ale podľa mňa by sa tam nemala dávať, pretože je pôst a počas pôstu sa 

nemôže jesť mäso. No, to je o kapustnici všetko. Vianoce patria medzi najkrajšie 

sviatky roka. A to nielen kvôli darčekom a radosti detí. Ale aj z toho pohľadu, že 

sa stretne celá rodina pri jednom stole. Je to výborný pocit. A po Vianociach 

príde jar a s ňou neodmysliteľné fašiangy. Tiež veľmi krásny sviatok. Všade sú 

maľované kraslice, ktoré symbolizujú nový život. Zrodenie kuriatok. Prebudenie 

z tuhej zimy, ktorá je už za nami. A svätenie košíkov s fašiangovými dobrotami 

som mal vždy rád. Po dlhom pôste sa konečne poriadne najesť. Je to veľmi 

pekná tradícia a prichádza krásne teplé leto. A  potom sa to všetko opakuje.  

Tradície sú naše korene a musíme ich uskutočňovať, aby sme zostali sami 

sebou. 

Daniel Kačmár, 8. A 
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                   Ako zostať sám sebou – zachovať korene  

 

Celý život sa ľudstvo snaží predierať dopredu, občas sa trochu pozastaviť, 

no nikdy necúvnuť. Život je krásny, plný tisícok prianí a túžob, a predsa taký 

nevyspytateľný. Sú chvíle, keď človek pociťuje takmer dokonalé šťastie, 

naplnenie svojich ideálov, ale sú aj také, kedy pociťujeme trpkosť. 

Mladý človek plný ideálov bez trápenia hľadá v tomto svete svoje miesto. 

Keď sa narodí, je to jeho rodina, otec, mama. Žije si v kruhu svojich blízkych 

a je šťastný. Oni ho formujú, vychovávajú. Príde obdobie dospievania a mladý 

človek začína spoznávať bližšie svet okolo seba. Zdá sa mu veľký 

a neprebádaný. Preto sa vrhá do všetkého s húževnatosťou, radosťou 

a neskrotným elánom. Je otvorený pre všetko nové. Všetko chce vyskúšať, 

ochutnať. Nie všetko, čo nám ponúka tento svet, je dobré. Ako rozoznať to 

dobré a to zlé? Okrem toho svet nám ponúka množstvo receptov na výborné 

jedlo, množstvo návodov na to, ako byť krajší, chudší, výstrednejší. V tomto 

svete reklám, internetu, televízie, kde nám vnucujú svoju pravdu, je niekedy 

ťažko bojovať. Prečo nenosíš značkové tričko? A čo nohavice? Topánky? Ty 

nepočúvaš tú hudbu? Sú to nepriame nátlaky na mladých zo strany kamarátov, 

priateľov. Závisí od osobnosti človeka, ako sa s týmto vysporiada. Dnes je už 

veľmi málo mladých ľudí, ktorí dokážu  tomuto tlaku odolať, ktorí si povedia: 

,,Mne netreba značkové tričko, nohavice. Stačí mi to, čo mám teraz na sebe.“ 

Silná osobnosť dokáže, že nepotrebuje značkové tričko. Prezentuje sa svojimi 

vedomosťami, schopnosťami, tancom, spevom. Je dôležité odolať tlaku nášho 

okolia, zamyslieť sa nad tým, čo je pre nás dôležité, potrebné. Mať svoj názor 

a nebáť sa ho povedať. Mali by sme byť hrdí na to, že sme Slováci. Vo svete nás 

reprezentujú športovci aj tanečníci. Myslím si, že ľudová hudba sa postupne 

znovu dostáva do povedomia mladej generácie a nachádza si k nim cestu. Je 

veľa mladých, ktorí hrajú na rôznych hudobných nástrojoch a tiež je mnoho 

tanečných súborov, ktoré zachovávajú naše ľudové tradície. Tancom sa dá veľa 
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vyjadriť: láska, radosť, smútok... Tanec spája ľudí. Pri tanci nepotrebujeme reč. 

Radosť vychádza z nášho vnútra. Naši predkovia nám zanechali množstvo piesní 

a zvykov, ktoré sa spájajú s rôznymi ročnými obdobiami. Zahnať zimu 

a privolať jar si naši predkovia pomohli pálením Moreny. Tešili sa na teplé lúče 

slnka, aj keď sa to už spájalo s robotou. Človek, ktorý nepracuje, je unudený. 

Nemá radosť zo života. Všetko vidí len čierno. Len prácou môžeme niečo 

dosiahnuť. Každý úspešný človek tvrdí, že to, čo má, dosiahol prácou: muzikant 

nekonečnými hodinami hrania na hudobnom nástroji, tanečník nácvikmi krokov, 

kuchár varením, lekár učením a praxou.... Počas svojho života sa snažíme niečo 

dosiahnuť. Nie každému sa podarí dosiahnuť to, čo chcel. Je už na ňom, ako sa 

s tým vysporiada. Ľudová hudba v každom z nás bez rozdielu veku dokáže 

zapáliť iskru radosti, poštekliť svaly nášho tela a prinúti nás pohmkávať si 

pesničku.  

Ľudové tradície, aj keď sa im teraz niektorí mladí bránia, neuznávajú ich, 

možno sa im vysmievajú, si určite nájdu miesto v srdci každého z nás, pretože je 

to niečo neobyčajné, čo ovplyvňovalo život našich predkov a tým aj nás.          

 

Júlia Dudrová, 8. A 
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Ako si zachovávať zvyky a tradície ...  

V dnešnej modernej dobe sa ľudové tradície veľmi nedodržiavajú. Ale 

v našej rodine ešte žije babka, ktorá má už 80 rokov. A určité zvyky, ktoré ona 

zažila, prenáša na nás mladých. Moji rodičia sa snažia aspoň niečo z toho 

dodržiavať. Spomenul by som iba tie, ktoré dodržiavam už aj ja s mojimi 

rodičmi.  

Začnem jarným obdobím, to končí fašiangami. U nás doma, ale aj v našej 

obci robievame zabíjačky. Je to hostina, počas ktorej robievame rôzne mäsové 

výrobky (klobásy, tlačenky, hurky, paštéty). Je to zábavné obdobie. Robia sa 

rôzne plesy, karnevaly,.... Po fašiangoch nasleduje Veľká noc. Tá je spojená 

s veľkým 40 dňovým pôstom. Veľkonočné sviatky mali rovnaký priebeh ako 

dnes. V piatok maľujeme veľkonočné vajíčka. My ich zdobíme pomocou 

cibuľovej šupky a vosku. Na „Bielu sobotu“ sa pripravuje košík s jedlom, do 

ktorého babka dáva klobásy, šunku, vajíčka, syrek, paschu. Všetko sa to zoberie 

do kostola skoro ráno už o šiestej hodine. V pondelok je u nás tradícia 

oblievania, ale v dnešnej dobe už aj šibačka. Chodíme kúpať dievčatá. Po 

Veľkej noci je ďalší sviatok  „Rusadle.“ Je to typický májový sviatok. My ho 

slávime tak, že ozdobujeme domy lipinou a staviame v našej obci veľký máj, pri 

ktorom si zaspievame a zatancujeme s folklórnou skupinou  Malcovčanky. 

V júni je deň svätého Jána. V tento deň pálime vatru a na ihrisku sa koná 

Juniáles. Je to prehliadka rôznych folklórnych súborov. V jeseni sa riadime 

pranostikou: September – z poľa ber. Zbierame úrodu, ktorá nám vyrástla. U nás 

doma je to zbieranie zemiakov. Stretneme sa celá rodina a chodíme zbierať 

dookola susedom a známym. Potom sa robí hostina a tešíme sa z toho, že sme 

všetci spolu. Po jeseni prichádza zima, tu prichádza pranostika: Katarína na 

blate, Vianoce na ľade. To znamená, že sa blížia Vianoce. Sú to najkrajšie 

sviatky v roku. Tešia sa na nich nielen deti, ale aj dospelí. Štedrý deň (u nás 

„Velia“) sa začína pôstom. Celý deň nejeme v našej rodine nič, aby sme boli 
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hladní. Potom sa umyjeme vodou zo studne, do ktorej babka hodí peniaze, aby 

sme boli bohatí. Pomodlíme a ideme večerať. Na stole máme cesnak, med, 

oplátky, mačanku (naše tradične jedlo), ryby, polievku, pirohy, bobaľky 

(opekance s makom) a kapustu. Na druhý deň chodíme s mojimi rodičmi 

vinšovať po známych z rodiny, a to robievame aj na Nový rok. Prajeme si 

navzájom všetko dobré. Po Vianociach je deň Troch kráľov. Tento deň v kostole 

svätíme vodu. A poobede chodí farár s kantorom po  „koľadze“ čiže svätiť 

domy. V našej rodine sa ešte používajú niektoré nárečové slová: cetka – teta, 

dzeci – deti, gemba – ústa, dišč – dážď, buti – čižmy, opalka – nástroj na 

nosenie trávy, dreva, zemiakov , smarkati – malý, sopľavý, utre – zajtra, ... 

A tieto krásne zvyky sa budem snažiť zachovávať aj ja a prenášať na 

ďalšie generácie. 

Michal Bocko, 8. A 
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Ako zostať sám sebou 

Vo svojom živote máme dve možnosti. Môžeme si nasadiť masku a začať 

sa hrať na niekoho iného, alebo môžeme odhaliť svoju vlastnú tvár a byť sami 

sebou. 

Väčšinou hráme veľa postáv. To môže na nás vplývať tak, že už 

zabudneme, kým naozaj sme. Bojíme sa ukázať vlastné pocity a vyjadriť svoj 

názor. Nemôžeme predsa len tak vysedávať a dúfať, že sa jedného dňa objaví 

niekto, kto nám pomôže. Náš život nie je závislý od činov a rozhodnutí druhých 

ľudí. Sami sme zodpovední za svoju budúcnosť. Svoje silné stránky by mal 

poznať každý sám. Život nie je o tom, že sa delíme na horších a lepších, alebo 

na slabších či silnejších. Všetci sme výnimoční takí, akí sme. Buďme 

cieľavedomí a nenechajme sa odradiť. Nedovoľme, aby sme sa trápili kvôli 

starým problémom, nad ktorými už nemáme žiadnu moc. Pamätajme, že nikdy 

nie je neskoro na zmenu. Veci, na ktorých nám skutočne záleží, si musíme vážiť. 

Veľakrát ide o hodnoty ako rodina, láska, priateľstvo. Občas chceme patriť 

medzi tých najlepších, avšak podstatné je robiť veci podľa seba.  

Niekedy sa nám to podarí, inokedy padneme na kolená, ale dôležité je 

vždy vstať a zostať sám sebou.   

Kamila Vašičkaninová, 9. A 
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                                  Ako si zachovať svoje korene 

 

Slovensko – naša krajina, 

rodná zem – domovina. 

Ľudové kroje, naše zvyky, 

bez ktorých by sme neboli nikým. 

 

Hory volajú, potok spieva, 

vo vzduchu cítiť vôňu pečeného chleba. 

Kroje, kapce, vrkoče, 

hybaj na jarmok do Levoče! 

 

Nadišiel čas, nová doba, 

stráca sa tradičná slovenská výzdoba. 

Hory plačú, slza uteká, 

čaro zvykov pomaly odteká. 

 

Nepíľme si pod sebou konáre, 

neobviňujme sa navzájom, to nie! 

Domov je len jediný, 

preto si vážme naše rodiny. 

 

Slnko sa prebúdza, hory tancujú, 

nebuďme tými, čo našu krajinu lomcujú. 
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Strážme si ju, buďme ako smelí vojaci, 

buďme hrdí Slováci! 

 

Slovensko, rozprávková krajina, 

naša zem, naša domovina. 

Ľudové kroje, naše zvyky, 

my už vieme, že bez nich by sme neboli nikým. 

 

Lenka Glovňová, 9. A 
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Annin zážitok 

 

Na konci malej dedinky býva neposedné dievčatko menom Anna, ktorú 

všetko zaujíma. Má rada spev, tanec, ale má aj vrúcny vzťah k prírode. 

Jedného dňa sa so svojou rodinou vybrala na prechádzku do lesa. Išli 

nazbierať hríby a načerpať silu z prírody. Anna bola z lesa nadšená. Tu zrazu 

uvidela srnu a jej mláďatá. Dievčatku sa od úžasu rozžiarili oči a rozbehlo sa 

k nim. Jej rodičia si nič nevšimli, a tak ďalej pokračovali v hľadaní lesných 

plodov. Srnky sa dievčatka zľakli a rozutekali sa. Anna sa ich snažila dobehnúť, 

no márne. Náhle sa ocitla v hlbokom lese a svojich rodičov stratila z dohľadu. 

Anna prešla až na zaujímavú lesnú čistinku, kde bolo kŕmidlo plné sena, pri 

ktorom stála srnčia rodinka. Keď sa k nim rozhodla priblížiť, zaznel výstrel. 

„Pytliak,“ pomyslela si. Anna sa vyľakala a srny sa rozutekali preč. Všimla si, 

že v lese sa rýchlo stmieva, a tak smútiac za rodičmi hľadala cestu domov. 

Šťastím bolo, že zbadala poľovnícku rozhľadňu, v ktorej mohla bezpečne 

prenocovať. Nebála sa, veď v lese sa cítila ako doma. Netrvalo dlho a Anna 

začula kroky blížiace sa k nej. Naľakala sa. Vo dverách sa zjavil poľovník 

a Anna ho od radosti objala. Vyrozprávala mu svoj zážitok a lesný strážca ju 

odviedol domov k rodičom. Tí sa nesmierne potešili, že sa Anna vrátila živá 

a zdravá. Jej mamička ju hneď vrúcne objala a dlho ju držala v náručí. V bezpečí 

domova všetkým rozpovedala svoj zážitok z lesa ako aj o výstrele, ktorý počula. 

Nahnevaný poľovník sa na druhý deň šiel pozrieť na to miesto, o ktorom Anna 

hovorila a pytliaka tam chytil.  

Takto sa končí príbeh nájdenej Anny, ktorej pomohol strážca lesa a tiež 

zachránil jeden srnčí život.  

Slavomíra Bučková, 9. A  
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Čarovné miesto – les 

 

Hoci les nemý zdá sa byť, 

aj on má svoju dušu a túžbu žiť. 

Hoci stromy na dotyk chladné sú, 

vo vnútri dobré srdce nesú. 

Les ukrýva tajomstvo v každej živej bytosti, 

tají veľké bohatstvo vo svojej skromnosti. 

Zem ponúka lesa dary, 

váž si každého lístka, trávy! 

Les svoje kúzlo nikdy nestratí, 

lásku, ktorú mu dáš, ti stokrát vráti. 

 

Eva Cingeľová, 9. A 
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Príroda po celý rok 

Príroda to je všetko okolo nás, 

do našich hôr pozývame vás. 

Vitajte v našej krásnej prírode, 

v krátkych veršoch vám ju predstavíme. 

 

V jari sa príroda prebúdza  

a s ňou všetky byliny, 

ktoré si cez zimu dobre oddýchli, 

aby potom v lete nabrali veľa sily. 

 

V lete sú ,,pľúca Zeme“ 

veľmi zelené. 

Všetko je v tomto čase 

stopercentne pripravené. 

 

Jeseň je veľmi pekné obdobie, 

povedia nám o tom stromy svoje. 

Farebné listy stromy majú 

na zimu sa už chystajú. 

 

Zima je bielou pokrývkou pokrytá, 

no zvieratká verne čakajú na poľovníka. 

Aby mohli prežiť 

a ďalšej jari sa dožiť. 

 

Poľovník je človek k lesu najbližší, 

k prírode vždy najmilší. 

On jej v každej chvíli pomôže 

a za zlé nemôže. 

 

A preto aj ty  

ako poľovník  

prírodu ochraňuj 

a vždy zveľaďuj. 

 

                                                  Michal Bocko, 8. A 
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Nonsens o poľovníkovi 

 

Ctené dámy, ctení páni, 

príbeh náš sa začal 

v hlbokej doline, 

kam poľovník kráčal. 

 

V doline, kde domy ešte nevyrástli, 

kde žilo zveri najviac na svete, 

kde muchotrávky ponad hlavy rástli 

a diviaky sa otužovali v lete. 

 

Tam boli kačky mäsožravce, 

jazvece žili v rybníku, 

rybám hniezda plietli mravce, 

medvede jedli papriku. 

 

Tam poľovník usídlil sa 

s cieľom veľkým, verte mi, 

založiť mesto svojich snov, 

to najväčšie na Zemi. 

 

Najprv postavil si dom, 

a keď bol dom postavený, 

išiel hľadať ženu doň. 

Raz-dva a bol pobalený. 
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Keď odišiel do sveta, 

všetko, čo nohy malo 

ku chalupe priskákalo, 

priletelo, pribehlo ako také nemehlo. 

 

Že čo robiť? Radia sa už. 

Ako spraviť z domu kaluž? 

Vymysleli, vyhútali, 

dom na kúsky rozobrali. 

 

Každému sa niečo zišlo, 

každý vzal to, čo mu vyšlo. 

Nuž a komu nevyšlo, 

vzali pušky guľomety 

a išli vykrádať bufety. 

 

 

Keď poľovník domov prišiel, 

a po dome ani stopy, 

odpadol a jeho žena, 

ho tam dodnes vodou kropí. 

Sára Kramárová, 8. A 

2. miesto v literárnej súťaži Poľovníci a príroda v tvorbe detí. 

 

 

  

 

 

 

 



20 

 

Poľovníci očami detí  

 

Sedí babka, sedí dedko                                        

na posede vysokom. 

Poľovníkmi sú nadovšetko, 

opojení vtáčím štebotom. 

  

Prišli na lov 

ako mnohí poľovníci. 

Dedko s puškou pripravenou 

a opretou na pravom pleci. 

  

Pod posedom lúčne kvietky, 

stromčeky aj hríbiky. 

Zrazu, aha, srnček prišiel, 

takého dedko dávno nevidel. 

 

,,Fíha, to je ale kus!“ 

Zamrmlal dedko 

popod poľovnícky fúz. 

Už ho videl na pekáči. 

 

Zrazu babka povie milo: 

,,Dedko, to už stačí. 

Pozri, za ním srnka cupká, 

možno bude do roka rodinka ich široká.“ 

 

A na ďalšie leto, 

sedí babka, sedí dedko 

na posede vysokom, 

opojení vtáčím štebotom. 

 

Zrazu srnček prišiel. 

Ale nie je sám! 

Za ním srnka cupká, 

rodinka ich je naozaj väčšia. 
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Dve sŕňatká poskakujú, 

s motýľmi sa zabávajú. 

A náš dedko s babkou sedia, 

ani slovko nepovedia. 

 
Oliver Gernát, 8. A 

Poľovník  

 

Poľovník je človek dobrý, 

loví jelene aj bobry. 

On ich iba nestrieľa, 

ale im aj pomáha. 

 

Keď príde veľká zima, 

poľovník si pripomína, 

či už zvieratá prikŕmiť, 

či parohy pozbierať ísť. 

 

Parohy do veľkej zbierky 

zapôsobiť na chlapcov aj dievky, 

čím sú parohy väčšie, 

tým sú zbierky kvalitnejšie. 

 

Jelene počas ruje –  

to sa dobre pozoruje! 

Jelene sa vyzývajú do bitky, 

nech im neostanú žiadne zbytky. 

 

Poľovník dobrý je, 

choré zviera nezabije, 

pomôže mu veru, 

a nechce za to odmenu. 

 

Pušku nosí na pleci, 

dokáže s ňou veľké veci 

Poľovník je veľký pán, 

keď treba, vie pomôcť aj nám.                                               Daniel Kačmár, 8. A 
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Poľovník a jeho psík  

 

Poľovníci pušky majú, 

do lesa sa ponáhľajú. 

 

Po lese nechodí  len poľovník, 

za ním behá aj jeho psík. 

 

Poľovník sa zastaví, 

výstrelom zver vyplaší. 

 

Psíček rýchlo zbystrí sluch 

a začuje aj iný šuch. 

 

Z diaľky sa hluk ozýva, 

pytliak zver zas zabíja. 

 

Poľovník sa rozbehne, 

v čistinke za zvukom zbrane. 

 

Strach a zlosť ho veľmi trápia, 

keď pri vode srnča zbadá. 

 

Srnča rýchlo nadvihne 

a poberie sa ku kolibe. 

 

Ranu tú mu ošetrí 

a potom ho zase vypustí. 

 

Keď poľovník do lesa sa vráti, 

verne jeho psík s nim celý les opäť stráži. 

 

 

 

Žaneta Gduľová, 8. A 
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Poľovník  

 

Poľovník je lovec zveri, 

svojej puške stále verí. 

Les je jeho druhý domov, 

domov plný krásnych stromov. 

 

Odvaha mu nechýba, 

diviakom sa vyhýba. 

Stará sa on o zvieratká,  

akoby bol on ich matka. 

 

Srnkám čerstvú slamu nosí, 

doma ju on najprv skosí. 

Ďalekohľad je jeho spoločník, 

nevyrovná sa mu veru nik. 

 

Zvieratká sú jeho kamaráti, 

z lovu sa vždy šťastný vráti. 

Na hlave má klobúk veľký, 

dostal ho od učiteľky. 

 

Diviakom on jedla dáva, 

žalude im nasypáva. 

Zvieratká sú jeho rodina, 

je mu vzácna každá hodina. 

 

Jeho heslo: „Lovu zdar“ 

nikdy nevyšlo na zmar. 

 

 

 

Andrea Kačmárová, 6. A 
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                             Odvážny poľovník  

   

 

Raz podvečer sa poľovník vybral do lesa 

oddýchnuť si po ťažkom dni v práci. Zobral si so sebou 

pušku a ďalekohľad ako zvyčajne. Psa radšej nechal 

doma. 

Prechádzal sa popri potoku a zrazu v diaľke pri 

kŕmidle uvidel dva jelene. Najprv si myslel, že sa bijú. 

No keď sa na nich pozrel cez svoj ďalekohľad, zistil, že 

sú svojimi parohami  do seba zaseknutí. V tej chvíli bol aj celkom rád, že svojho 

psa nechal doma. Keďže to bol už skúsený poľovník, vedel, že sám im nedokáže 

pomôcť a jelene potrebujú pomoc čím skôr. Rozhodol sa zavolať svojho 

najlepšieho kamaráta – veterinára. Keď prišiel, oboch jeleňov uspal uspávacou 

puškou. Spolu sa snažili jelene od seba oddeliť, no nedarilo sa im to. Tak sa 

rozhodli, že jednému z nich musia kus parohu odrezať. Oboch jeleňov potom 

nechali ležať a oni sa ukryli do bezpečnej vzdialenosti, aby ich mohli sledovať. 

Keď sa jelene prebrali, každý sa  vybral iným smerom, akoby sa nikdy 

nepoznali. 

Veterinár povedal poľovníkovi, že ho zavolal v poslednej chvíli. Obidva 

jelene boli už natoľko oslabené, že čochvíľa mohli zahynúť. Poľovník si nechal 

kus odrezaného parohu a našiel mu čestné miesto vo svojej obývačke. 

 

Karin Kačmárová, 7. A 
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Poľovník s dobrým srdcom  

 

 

Zase prišla veľká zima, 

poľovník si rád spomína. 

Koľko sŕn a jeleňov 

on nakŕmiť zabudol. 

 

Musí on ich nakŕmiť, 

aby mali z čoho žiť. 

Hruška, jablko, mrkva a seno, 

aby bolo postarané. 

 

Poľovník má dobré srdce, 

nakŕmi on rád aj srnce. 

Nezabudni na zajace! 

Aj tie sú veľmi hladné. 

 

Vtáčikom tým domček treba, 

ktorý bude vyrobený z dreva. 

Na jar sa mu odmenia, 

krásnu pieseň zanôtia. 

 

 

Bianka Micheľová, 6. A 
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Poľovník 

 

 

Išiel poľovník do hory,  

zastreliť niečo do komory. 

 

Túlal sa po hore. 

„Budem mať niečo v komore?“ 

 

Srnky ho zbadali, 

no chytiť sa nedali. 

 

Jeleň sa mu posmieval, 

po hore si pobehoval. 

 

Veverička naňho volá: 

„Pán poľovník, to je smola!“ 

 

Z trávy ho tam zajac zazrel, 

do svojej nory sa rýchlo zavrel. 

 

Poľovník sa jeduje, 

zvieratkám sa sťažuje. 

 

„Všetky ste sa schovali 

a mňa ste samého nechali.“ 

 

Komora je prázdna, 

urobili ste zo mňa blázna. 

 

 

                                                                                        Kristián Kramár, 5. A 
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Čo je príroda? 

 

Je to krásne miesto, 

kde si, 

kto do lesa príde, 

stavia  svoje hniezdo. 

 

Príroda – tá ma štyri 

farebné kabáty. 

Na každý z nich sa 

musia zvieratá potrápiť. 

 

Ešteže je tu poľovník. 

Je to človek, 

ktorý je pripravený 

na každý prírodný trik. 

 

Pomáha, ochraňuje 

aj zveľaďuje, 

aby ten život v lese 

nebol len boj o prežitie. 

 

Príroda sa mu 

za tú prácu odvďačí. 

Len neviem, 

či to naozaj stačí. 

 

Každý, 

kto do prírody nechodí, 

môže povedať, 

že sám sebe škodí. 

 

 

Matej Bocko, 5. A 
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Zima  

 

Toho roku je nám zima, 

každý si len zaspomína, 

ako bolo minulý,  

keď bolo okolo nuly. 

 

Chodili sme po lese, 

všade lístie a chrastie, 

teraz sa len brodíme, 

už k nám nula nepríde. 

 

Mínusové teploty,  

lezú nám už na nervy, 

i drevo už nemáme, 

teplé časy čakáme. 

 

Líšky, srnky i jelene, 

stretávame unavené, 

niečo pod zub hľadajú, 

na poľovníkov čakajú. 

 

Naši dobrí poľovníci, 

pušky doma nechávajú, 

zveri niečo pod zub dajú, 

sienko do kŕmidla ukladajú. 

 

Marek Kramár, 7. A 
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              Sen o poľovníkovi  

 

Písal sa rok 2016, noc z 21. na 22. 

decembra a vtedy sa mi prisnil sen. Snívalo sa 

mi, že som bol poľovník. Často sa mi snívajú 

sny o hocičom alebo niekedy si ani 

nespomeniem, čo sa mi snívalo, ale tento sen 

som si živo zachoval v pamäti. 

Bolo krásne predvianočné slnečné ráno     

a ja som sa vybral do lesa za naším domom dať 

srnkám seno. Tak ako každé ráno som vstal, umyl sa, naraňajkoval, teplo sa 

obliekol, obul a išiel som do prírody. Vtedy som si neuvedomil, že som si doma 

zabudol pušku. Ako som išiel, pozoroval som krásu prírody. Na chrbte som mal 

veľké vrece so senom, ktoré našťastie nebolo ťažké. Uzimené vtáčatá tichučko 

štebotali vianočné pesničky, lúky boli pokryté krásnou bielou perinou a zvuk 

tečúceho potôčika bol taký neodolateľný pod tenko zmrznutým krištáľovým 

ľadom, že som sa musel ísť z neho trochu napiť. Ako som sa k nemu blížil, na 

druhom brehu potoka zrazu stál krásny urastený srnec, ktorý pil vodu. Ani 

chvíľu som neváhal a hneď som si zobral pušku. Ale akú? V duchu som sa 

opýtal sám seba. Tu ktorú som si zabudol doma? Vtedy som si myslel, že ma na 

mieste roztrhne. Čo by dali niektorí poľovníci za to, keby takého srnca mohli čo 

i len vidieť. A ja som mal príležitosť hneď si ho aj streliť. Našťastie ma 

nezbadal a pokojne pil vodu. A ja som pokračoval v ceste ďalej. Išiel som teda 

dať seno do kŕmidla. Prišiel som k nemu, položil som tam seno a sadol som si na 

neďaleký posed, aby som mohol pozorovať zvieratká, ktoré sa prídu posilniť 

pokrmom, ktorý som niesol so sebou. Ako tak pozerám hovorím si: „Vidím 

dobre?“ Myslel som si, že to je „dežavu“. Ku kŕmidlu prišiel ten istý srnec, 

ktorý pil vodu pri tom potôčiku. V ten deň som mal rovno dva  príležitosti 

uloviť takého krásne srnca ako nikdy predtým.    

V to ráno, keď som naozaj vstal, bolo vonku krásne slnečné počasie. Pri 

raňajkách sa ma mamka opýtala, či nepôjdeme na prechádzku do lesa. Keďže 

mám veľmi rád prírodu, neváhal som a povedal som, že môžeme ísť. Ako tak 

ideme, pozerám sa a predo mnou prebehol srnec, ktorý to mal namierené            

k blízkemu potoku. Neváhal som a potichu som k nemu išiel aj ja. Keď som ho 

spozoroval, hneď som si spomenul na môj sen, ktorý si pamätám dodnes. 

                                                                                                 

                                                                                                Daniel Kaščák, 8. A 
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Zázrak v lese 

 

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna malá dedinka, v ktorej bývali dobrí 

ľudia. V tej dedinke býval aj Rudo s rodinou. Rudo bol človek milý 

a dobrosrdečný. O svoju rodinu sa príkladne staral. Mal aj veľmi blízky vzťah 

k zvieratám. V zime zhotovoval vtáčikom kŕmidlá a srnkám nosil seno. Jeho deti 

si brali Ruda za vzor. Dokonca aj celá dedina. Vždy v dedine pomáhal 

komukoľvek a kedykoľvek.  

Jedného dňa sa Rudo vybral na prechádzku do lesa. Jeho manželka ostala 

doma s deťmi. Rudo sa prechádzal po lese hodiny a hodiny, pozoroval vtáčiky 

a kochal sa zimnou krajinou. Páčili sa mu stromy ošatené do bielej perinky. 

Všade na vôkol mráz čaroval svoje výtvory a Rudo sa cítil ako vo sne. Zrazu 

zbadal, že pri kraji lesa leží malá srnka a má niečo s nohou. Okamžite sa za ňou 

rozbehol. Keď utekal za srnkou, pošmykol sa na klzkej lesnej cestičke a spadol. 

Na chvíľu bol v bezvedomí. O niekoľko minút sa prebral a zistil, že pri ňom leží 

srnka, ku ktorej sa pred chvíľou ponáhľal a tá ho ohrieva. Rudo nemohol uveriť 

vlastným očiam. Srnka so zlomenou nohou sa k nemu doplazila len preto, že 

cítila, že jej chcel pomôcť. Rudo si pri páde poranil nohu. Keďže nemal pri sebe 

mobil, neostávalo mu nič iné, len čakať, kým sem niekto náhodou nepríde. Noha 

ho tak veľmi bolela, že sa nedokázal ani pohnúť. Vonku sa zvečerilo, tma 

pohltila les a všetko navôkol stíchlo. Rudo vedel, že jeho rodina si o neho už 

určite robí starosti. Keby mu to jeho noha dovolila, už by sa plazil domov. Bola 

mu veľká zima aj napriek tomu, že vedľa neho stále ležala srnka, ktorá ho 

ohrievala. Zrazu Rudo počul niečo šušťať v lese. Zľakol sa. Po chvíli šuchot 

prestal a z lesa vyšiel obrovský medveď. Medveď sa poobzeral okolo seba a keď 

uvidel Ruda a srnku, rozbehol sa k nim. Rudo očakával, že na neho medveď 

zaútočí, ale stal sa presný opak. Medveď si ľahol vedľa Ruda a začal ho tiež 

ohrievať. Rudo cítil, že mu je teplejšie. Bál sa však, že medveď na neho 

kedykoľvek zaútočí. Prešli dve hodiny. Na nebi pribúdali hviezdičky a Rudo bol 

stále s poranenou nohou v lese. Jeho manželka už nemohla dlhšie čakať 

a zvolala všetkých schopných občanov, aby jej pomohli pri hľadaní manžela, 

ktorý odišiel do lesa a ešte sa nevrátil. Dedinčania neváhali a rozhodli sa Ruda 

hľadať. Pri hľadaní im pomáhali aj stopy v snehu. Asi o hodinu dedinčania 

s Rudovou manželkou dorazili na miesto, kde stopy končili. To, čo videli, sa im 

zdalo neuveriteľné. Rudo ležal v snehu obklopený množstvom zvierat, ktoré mu 

dodávali pocit bezpečia. Jeho manželka sa ihneď k nemu rozbehla. Bola rada, že 

ho našla. Dedinčania Ruda zniesli do dediny a tam sa o neho postaral lekár. 
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Rudo stále neveril tomu, čo zažil. Toľko zvierat naraz vedľa seba v živote 

nevidel. Po uzdravení sa Rudo rozhodol stať poľovníkom. No nie takým, čo zver 

strieľa, ale naopak, čo zveri pomáha. Každý deň nosil do lesa čerstvé seno 

a jedlo pre zvieratá. Do lesa so sebou dokonca bral aj svoju rodinu, aby ich učil, 

že zvieratá vedia niekedy naozaj prekvapiť a nie sú až také nebezpečné ako 

o nich niektorí ľudia vravia. Dedinčania neváhali a zvieratám tiež pomáhali ako 

sa len dalo.  

Takto sa Rudo stal poľovníkom a zvieratá vďaka nemu mali každý deň to, 

čo mu dali vtedy oni, keď mal poranenú nohu –  pocit bezpečia.  

 

Laura Kolcunová, 8. A 

Naše jelenča  

 

Každé ročné obdobie má svoje čaro. Ja mám veľmi rád zimu. Najmä takú 

bohatú na sneh a mráz ako je tohto roku. V takejto zime sa ťažko žije lesnej 

zveri. Tento rok som to mal možnosť vidieť v priamom prenose z okna našej 

kuchyne. 

Už od Vianoc sa nám pod lesíkom pri dome začalo pravidelne objavovať 

opustené jelenča. Bolo pomerne veľké a bolo na ňom ešte trochu poznať 

bodkované sfarbenie. Spočiatku som si myslel, že je to iba nejaký neposlušný 

jelení šarvanec, ktorý odbehol od matky jelenice. Ale keď začalo prichádzať 

takmer denne a mohol som sa k nemu priblížiť na desať až dvadsať metrov, 

prišiel som na to, že je opustené. Asi prišlo o matku.  

V tom čase napadalo veľa snehu a prišli silné mrazy. Z okna kuchyne  

som ho hodiny  pozoroval, ako vyhrabuje spod snehu suchý malinčiak, trávu 

a obhrýza kríky. Niekedy len tak ležalo na brehu a pozorovalo nás, čo robíme na 

dvore. Začali sme ho s otcom prikrmovať. Najprv sme mu vyniesli vrece sena, 

neskôr jablká a zemiaky. Najviac mu chutil jačmenný šrot, ktorý sme mu sypali 

na stôl umiestnený na malej čistinke, kde zvykneme v lete opekať. Niekedy zišlo 

až takmer k našej bránke, preto som ho musel vyhnať vyššie do lesíka, aby ho 

nezaňuchali dedinské psy. Tak sme sa o neho starali. Jeden deň popoludní, keď 

som hral na klzisku hokej, uvidel som jelenča ako vychádza  z nášho lesíka 

a brodí sa snehom cez pole. Napriek tomu, že som sa o neho staral, asi mu bolo 

samému smutno. Zrejme sa skúsilo prispôsobiť nejakej čriede.                                                                                                                   

Dúfam že sa mu to podarilo a zimu prečká v bezpečí. Je mi trochu smutno 

za ním, ale kôpku sena má stále nachystanú, ak by si to rozmyslelo. 

Martin Tulenko, 8. A 
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Najkrajšie priateľstvo 

 

Kde bolo tam bolo, bola jedna dedinka a v tej dedinke bol jeden dom 

a v tom dome jedna veľká rodinka.  

Raz sa rozhodli, že pôjdu na prechádzku do lesa. Prezerali si stromy, 

kamene  a všelijaké rastliny. Samozrejme, že zbierali aj huby. No čo sa nestalo. 

Našli celý „záhon“ krásnych húb. Boli farebné a veľké. Ale nikto z nich ich 

nepoznal. Peťka si ich chcela zobrať domov, ale mamka jej to nedovolila. Aj 

napriek tomu si ich rozhodla zobrať. Jej brat si to všimol a chcel to ísť povedať 

rodičom. Vtom si všimli, že počas hádky odbočili z cesty a zablúdili. Čakali 

a čakali, nikto po nich neprišiel. Pokúšali sa dostať preč z lesa, no zablúdili ešte 

viac. Sledovali všelijaké zvieratá a bežali za nimi. Zbadali krásneho srnca 

a sledovali ho. Ten ich zaviedol na čarovné miesto. Bolo to veľmi krásne 

a ďaleké miesto. Bolo tam veľa srncov a motýľov. Schyľovalo sa k večeru a deti 

sa konečne  dostali domov. Na druhý deň skoro ráno vstali a šli sa pozrieť na 

čarovné miesto. Zobrali aj pár maškŕt pre srnky. Na čarovnom mieste si našli aj 

kamaráta. Už bol večer a vybrali sa domov. Takto sa to opakovalo ešte celý 

týždeň. No raz sa vybrali z domu neskôr. Ako tak kráčali, počuli jedného srnca, 

akoby bol v núdzi. Šli za jeho zvukom. Zrazu zbadali poľovníkov, ako chcú 

zaútočiť na srnca. Chceli si vymyslieť plán, ako srnca zachrániť. Videli len, ako 

ich kamarát  srnec chcel odlákať pozornosť, aby srnec ušiel. Podarilo sa mu to, 

ale zostal v pasci. Deti sa ho pokúšali zachrániť. Skúšali to prvýkrát, no 

nepodarilo sa im to. Skúsili druhýkrát, no zasa sa im to nepodarilo. Skúsili to 

zasa a teraz sa im to podarilo.  

Deti sa vrátili domov a hneď to šli povedať rodičom. A srnec? Ten si žije 

šťastne až doteraz. Akoby aj nie, keď ho deti chodia ešte stále navštevovať. 

Vidíte koľko sa toho môže stať, keď pozbierate zakázané huby? 

Kristína Draganovská, 5. A 
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Čo sa ukrývalo v kroví  

 

Každý rok som sa tešil na letné prázdniny. Trávil som ich na dedine         

u starých rodičov. Bývali v domčeku pri lese, takže všade okolo bola krásna 

príroda. Babka vždy na privítanie piekla pre mňa voňavé buchty plnené 

čučoriedkovým džemom. Pri bránke ma vítal Brok, dedkov poľovnícky pes.  

Ako už asi tušíte, tak dedko je poľovník. Hoci skôr by som ho nazval 

ochranár, pretože nikdy nič nezastrelil. Vždy mi vravel, že dobrý poľovník sa 

pozná nie podľa trofejí, ale podľa počtu zachránených zvierat. Miloval som jeho 

príbehy, ktoré mi rozprával, keď som bol ešte menší. Už ako chlapec sa túlal po 

lesoch, poznal ich naspamäť. Vedel, kde sa pasú jelene a srny najradšej, kde 

hniezdia myšiaky, kde majú svoje brlohy líšky a jazvece. A ja som túžil byť na 

tých miestach ako on.  

Hneď prvé ráno sme išli na hríby do lesa. V kroví som začul akýsi zvuk. 

Zľakol som sa. Dedko prišiel bližšie, odhrnul krovie a našiel malého srnčeka. 

Bol vysilený, hladný a podľa dedka už niekoľko dní sám. Bez našej pomoci by 

zahynul. Zabalili sme ho do bundy a išli sme domov. Babka hneď vedela, čo má 

robiť. Vybrala zo skrinky sklenenú fľašu s veľkým cumľom, naliala teplého 

mliečka od ich kozičky Rózky, a spýtala sa ma, či dám malému jesť. Nikdy som 

to nerobil, ale chcel som to skúsiť. Srnček fľašu vypil. A tak som sa začal           

o neho starať. Každý deň som mu nosil fľašu, potom aj seno a neskôr už jedol 

zelenú trávu z dedkovej záhrady. Dal som mu meno Rudolf. Stále sme boli 

spolu. Ale prázdniny sa blížili ku koncu a ja som vedel, že aj Rudolf od nás 

odíde. Bol som smutný, keď mi dedko zavolal, že Rudolf v noci odišiel do lesa  

a už sa nevrátil. Dedko mi ale občas zavolal s tým, že ho videl na lúke                

s ostatnými srnkami. Na vlastné oči som ho videl aj ja, keď som prišiel opäť      

k starým rodičom na prázdniny. Tešil som sa, ako ho uvidím aj ja. 

Moja prvá cesta viedla na lúku, kde sa podľa dedka chodia pásť. Chvíľu 

som čakal. Nakoniec som ho zbadal – krásneho mohutného srnca s parohami na 

hlave. Vedľa neho sa pásla srnka s dvoma malými mláďatami. A ja som vedel, 

že je to môj Rudolf a aj vďaka dedkovi a mne má svoju rodinu, pretože sme ho 

zachránili. Bol to krásny pocit, ktorý som si zachoval dodnes. 

 

 

Viliam Kačmár, 5. A 

3. miesto v literárnej súťaži Poľovníci a príroda v tvorbe detí. 
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Príroda a poľovníci 

 

Príroda je miesto, kde človek chodí rád, aby sa kochal jej krásou, aby 

načerpal nové sily, aby žasol nad všetkým, čo môže vidieť, či sú to nádherné 

kvety, stromy, rôzne lesné plody alebo zver, lúky a lesy, jednoducho všetko, čo 

v sebe ukrýva. 

A ako do tejto nádhery pustiť poľovníka? Na prvý pohľad by sa zdalo, že 

poľovník je ten, čo z prírody len berie, čo sa mu páči, dokonca oberá ju o zver, 

ktorú zabíja, či už len pre zábavu, úžitok a trofeje, ktoré z neho robia dobrého 

poľovníka. Ale keď sa pozrieme lepšie na to, čo poľovník pre prírodu znamená, 

zistíme, že bez neho sa lesná zver nezaobíde. Je pravda, že už i slovo poľovník 

je odvodené od slova poľovať, čo znamená, že poľuje na lesnú zver s úmyslom 

zviera zabiť a mať z neho úžitok alebo pýšiť sa trofejou. Ale na druhej strane je 

to práve poľovník, ktorý sa o tú zver i stará. Sleduje jej výskyt, dáva pozor, aby 

sa nepremnožili niektoré zvieratá alebo naopak, aby sa nevyhubili tie, ktorých je 

málo. Poľovník je ten, ktorý sa stará o zver i keď ostatní ľudia sedia v teple 

doma, teda v zimnom období, keď napadne sneh a zver by bez pomoci človeka 

veľmi trpela, lebo keď napadne veľa snehu, ťažko sa môže uživiť. A tu sa 

prejaví správny postoj poľovníka, ktorý napĺňa kŕmidlá v lese potravou pre 

zvieratá. Ak je teda poľovník správnym poľovníkom, je pre prírodu veľmi 

dôležitý, lebo aj krásna príroda potrebuje pomoc človeka. Aj keď musíme 

priznať, že človek vie byť pre prírodu veľakrát i nepriateľom a to vtedy, keď 

chce z prírody len ťažiť bez ohľadu na následky a už vôbec nerozmýšľa o tom, 

že by mohol i pomôcť. 

Musíme len veriť, že je viac tých ľudí, ktorí si prírodu vážia, ktorým 

záleží na tom, aby v nej všetko išlo tak ako má, aby bol človek pre prírodu 

prínosom a potom môže čakať, že príroda bude prínosom pre neho. 

 

Sabína Ždiňaková, 6. A 
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Poľovníci a príroda 

 

Príroda je pani, ktorá vlastní všetko, čo nás obklopuje. Aj to, kde ešte 

ľudská ruka nezasiahla. S človekom tvoria pár. Pomáhajú si, ale aj škodia. 

Človek vždy čerpal z jej bohatstva. Veď ona je zdroj obživy, oddychu, 

relaxu. Je domovom pre zver a vtáctvo. Práve zver láka ľudí do lesa. Niektorí ju 

chcú vidieť zblízka a obdivovať ju, iní v tom vidia peniaze. Veď mäso, kože, 

parožie má dnes cenu. A práve takých ľudí je viac. Lovia, vábia, chytajú všetko, 

čo sa dá. 

Zabrániť tomu je práca pre poľovníkov. Sú to ľudia, ktorí majú blízko 

k prírode. Ich úlohou je starať sa o zver, prikrmovať ju, redukovať jej počet... 

No ani poľovníkom nemôže byť každý. Nestačí iba nosiť za klobúkom pierko zo 

sojky, mať zelenú uniformu a na pleci pušku. Veď ona je zbraň a ňou sa môžu 

spôsobiť veľké škody. Dôležité je byť ním srdcom. Niekedy poľovníctvo bolo 

iba pre bohatých. Dnes je pre všetky vrstvy. Okrem povinností to prináša aj veľa 

relaxu, zvykov a zážitkov. Ich patrón je Sv. Hubert. 

Zver. Plachá, krásna, ale niekedy vie byť aj  nebezpečná. Snažme sa, aby 

sme týchto obyvateľov lesov a polí v budúcnosti nevideli iba v televízii či 

časopisoch. Usilujme sa o to, aby boli našou súčasťou. 

 

Peter Lišivka, 7. A 
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                      Môj týždeň                  

 

 

 

1.5. PONDELOK 

Dnes som prežila super deň s mojimi sestrami a mojimi kamoškami. Boli 

sme na turistickom dni v Čabalovciach. Išli sme cez les, kde sme mali rôzne 

stanovištia. Keď sme prešli cez les, ocitli sme sa v obci Krásny Brod, tam malé 

deti čakali atrakcie. Keď sme prišli domov, mamka sa veľmi „potešila,“ pretože 

sme mali topánky celé od blata. Keďže sme boli unavené, hneď sme zaspali 

a zobudili sme sa až ráno. 

2.5. UTOROK  

Po dobrom spánku som zase musela vstávať, ale tentokrát nie do školy, 

ale na turnaj. Snažili sme sa, ale šťastie nám dnes neprialo – skončili sme štvrté. 

 Ale po vyhodnotení nás pani učiteľka pozvala na pizzu, ktorá nám veľmi 

chutila. No dnešný deň hodnotím aj pozitívne, pretože som s babami zažila veľa 

zábavy, napr. taká Júlia by o tom vedela rozprávať!!!  

3.5. STREDA 

Streda bola celkom obyčajným školským dňom, jednoducho nič 

zaujímavé! 

4.5. ŠTVRTOK 

Dnes sme písali písomku zo SJL. Ach, už vidím tú známku!!!  Ale 

dostala som aj jednotku z GEG a došla mi aj selfie tyč, ktorú som si objednala 

a zázrakom funguje na mojej šunečke. ,,ŠOKANTNÉ.“  Už len sa naučiť na 

zajtrajšiu písomku z ANJ – nemusím veľmi anglinu, takže sa idem učiť a dobre 

sa vyspať! 

5.5. PIATOK   

Tak dnešok už len prežiť v zdraví. ;)  

Žaneta  Gduľová, 8. A 
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Projekty: 

My favourite sport 

My favourite sport is swimming in summer. I like water and water games. 

I do water sports with my friends or with my family.  

I play floorball in cold days. I like floorball because I am always shooting 

goals. I watch figure skating on TV. 

Viktória Kramárová, 5. A 

 

 

 

 

 

 

My favourite sport 

My favourite sport is football because I like to run. I play football in 

Javorina Malcov club for 3 years. I am a striker. My father is a coach and he is 

very strict. We have a practice on Tuesday and Friday from 5 to 7 o´clock. We 

have football match on Saturday. 

My cousin Viki likes winter. Her favourite sport is skiing. She is a very 

good skier. Viki likes skiing because she likes speed and snow. 

Viliam Kačmár, 5. A 
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My day 

I wake up at six o´clock. I don´t have a shower in the morning but I wash 

my face. At ten past six I have breakfast in the kitchen. I brush my teeth and 

then put on my clothes. I go to school by car at half past six. Lessons start at 

seven o´clock. We have lunch at school. I finish at one o´clock and take the bus 

home. I do my homework at home. We have dinner at six. After dinner I watch 

TV. Then I have a shower and brush my teeth. I go to bed at half past eight. 

Tímea Bereščáková, 5. A 

 

 

 

 

 

 

My family 

My name is Peter. I´ve got two sisters, Mirka and Zuzana. Mirka is older 

than me and Zuzana is the youngest child in my family. Mirka studies at the 

University. My parents ´ names are Miroslav and Mária. I have got one aunt and 

one uncle. My dad has got a brother and my mum has got a sister. My uncle is 

married. His wife´s name is Daniela. They´ve got a son and a daughter. Son´s 

name is David and daughter´s name is Daniela, too. Mum´s sister Iveta is 

married, too. She´s got a son. His name is Filip and he is two months now. My 

grandparents ´ names are Peter and Mária. My grandpa is very funny. So, that´s 

my family. 

Peter Lišivka, 7. A 
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My pets 

 

My favourite pets are dogs, cats, horses, fish and eagles. I´ve got six pets.  

My dog is male and his name is Bady. He is one year old. I play with him 

every day when I come home from school. Bady is black and small. He likes 

pedigree and meat. Bady has got a long  body, short legs and a short tail. He is 

very playfull and he is sleeping outside. He likes to play with toys. I take him for 

a walk. He doesn´t like vegetables and nuts. I like him very much. 

I also have three cats. Their names are Snehuľka, Muffinka and Mica. 

They are small and nice. Snehuľka is white, Muffinka is white and black, Mica 

is brown. They are five months old. I play with them every day. They like Bady 

and they are very cute. They like milk, mouses and salami. They don´t like 

insect, vegetables and fruit. 

Andrea Kačmárová, 6. A 
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 „A year in my life“ 

 

January is my favourite month. I celebrate New Year with my family. We 

usually visit my family in Snakov on the 1th of January. I like this month 

because my mother celebrates her birthday on the 13th of January. 

In February we celebrate Valentine´s day. I give some presents to my 

friends and my family. 

March is also my favourite month because we usually have spring holiday 

for one week. I like March because spring comes. I love this season. 

April is a crazy month. On the 1st of April we have fool´s day. We make 

some crazy things with my friends. Weather is crazy too. I don´t like the 

weather. We celebrate Happy Easter. I like this feast. I go with my family to 

church. Easter is funny because boys pour 

 girls. 

May is a beautiful month because nature is pretty. Trees bloom, weather is 

warm. May is month of lovers. I and my friends go out after school. We cycle, 

play football, play some games. 

June is a summer month. I like this month because school finishes. 

I celebrate my name day on the 16th of June and my brother Šimon celebrates 

his birthday. We have party at home. School finishes and I must learn for the 

tests. 

July and August are my favourite months because we have summer 

holiday for 2 months. This is beautiful time. I go to my family in Snakov on 

holiday. Then I go with my parents and my brother on some trips. We usually 

visit swimming polls and go to the nature. I and my friends go out in the 
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evenings. We play hide and seek and other games. I celebrate my birthday on 

the 12th of august. We have a grill party at home. 

September is a sad month for me because holiday is away and school 

starts. 

I don´t like October and November. Weather is cold, days are short and 

I can´t go out with my friends. I spend my free time with my family at home. 

December is an interesting month for me. On the 6th of December we 

have Mikuláš. I get some sweets. I love this day. I look forward to Christmas. 

On the 24th of December we have Christmas dinner. Then we get some 

presents. I usually get a lot of clothes, sweets, table games. I wish a new mobile 

phone for Christmas. We celebrate the end of the year on the 31th of December. 

I go out with my parents to see fireworks.  

 

Bianka Micheľová, 6. A 
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Sova a vrabec 

Sova žila na strome v hniezde. Vrabec žil na 

streche, lebo nevedel, ako sa stavia hniezdo. A tak sa 

rozhodol, že zájde za sovou, lebo vedel, že sova je 

múdra. Keď prišiel k jej hniezdu, spýtal sa jej, či mu pomôže postaviť hniezdo. 

Sova povedala, že príde, ale až keď bude noc, lebo všetky sovy cez deň spia. 

V noci prišla sova za ním na strechu a išli stavať hniezdo. Ráno si ho vrabec 

vyskúšal. Bolo v ňom výborne. Bol rád, že mu sova pomohla. Kamaráti si 

predsa pomáhajú. 

Michaela Mokrišová, 3. roč. 

 

 

O rozmaznanej princeznej 

 

Kde bolo, tam bolo, žila raz jedna princezná na zámku. Volala sa 

Alexandra. Odmalička bola veľmi rozmaznaná. Mala všetko, čo si zaželala, 

každému iba rozkazovala. Nevedela, čo je to chudoba. Keď vyrástla, bola z nej 

krásna mladá dievčina. Raz na prechádzke stretla krásneho mladého žobráka, do 

ktorého sa ihneď zaľúbila. Až vtedy pochopila, že peniaze nie sú všetko na 

svete. Najdôležitejšia ja láska a porozumenie. 

           Viktória Kostová, 3. roč. 
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                                                 SUDOKU 

Doplň do prázdnych štvorčekov čísla od 1 do 4 tak, aby sa neopakovali 

v riadkoch, stĺpcoch a vo farebných štvorcoch. 

 

 

1    

 2 4  

  3  

 3  2 

 

        Leonard Blaščák, 3.roč. 

 
 

 

 

Za spoluprácu ďakujeme p. učiteľkám: Hricekovej, Rančíkovej, Tulenkovej, 

Jaščurovej, Sidorjakovej. 

 

 

 

4   2 

  3  

 4   

1   3 
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