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Moja prvotina 

Najkrajšie zážitky z prázdnin 

Ako som sa zdokonalila  

 

 Najprv musím povedať, že letné prázdniny mi ubehli ako voda. Ani som 

sa nenazdala a bol tu september.  

 Ale poďme pekne po poriadku. Samozrejme, že som sa na ne veľmi tešila. 

Začali celkom dobre a ja a moja sestra sme boli konečne spolu. Moja sestra 

chodí na strednú školu do Prešova a celý týždeň je na internáte. Domov chodí 

len cez víkend a mne je za ňou veľmi smutno. Je vždy tak krátko doma a úplne 

by mi stačili aj tie dva mesiace. Lenže moja sestra nastúpila hneď prvý týždeň 

do autoškoly a ja som zostala sama. To boli len samé dopravné značky, 

paragrafy a nuda.  

Začala som zaháňať nudu s mojou sesternicou ako sa len dalo. Rodičia v práci, 

sestra v autoškole a my samé. Tak sme začali navštevovať našu babku 

s dedkom. A bola zábava. Babka nám povedala, že sme už veľké slečny a mohli 

by sme už čo-to uvariť alebo upiecť. Skoro každý deň nás naša „ Evka “ o varení 

niečo naučila. Najprv to bolo rozbíjanie vajíčok, ktoré boli všade, len nie v koši. 

Vajíčko sa nám rozpučilo a dedo sa len chytal za hlavu, keď nám musel nosiť 

ďalšie. Palacinky sa nám nechceli odlepiť z panvice a celé sa potrhali. Dedo 



„žasol,“ ako nám to ide. Nakoniec sa nám za babkinej asistencie darili a boli 

výborné. 

Každý deň sme s našimi starými rodičmi prežili zábavu. Naše začiatky 

v kuchyni boli plné trapasov, ale tešili sme sa na ďalší deň.  

Nastal deň, keď sme sa rozhodli, že upečieme koláč my dve. Postupovali sme 

podľa návodu, všetko sme presne odvážili, premiešali a upiekli.  Na naše 

obrovské prekvapenie sa nám koláč vydaril a naša babka s dedom neverili 

vlastným očiam. Každému dokonca chutil. 

 Naše prázdninové varenie sa skončilo a nám zostali veselé spomienky. 

Babka nám stále pripomínala, že trpezlivosť ruže prináša a mala pravdu. Teraz 

nám tej trpezlivosti bude treba oveľa viac. 

 

Lívia Glovňová, 6. A 

 

 

 

 

 

 



Moja prvotina 

Môj zvierací kamarát 

 

 Zvieratá mám veľmi rada. Niektoré sú milé, prítulné a hravé, ale sú aj 

také, ku ktorým by som sa nepriblížila. Naháňajú mi strach.  

 Pred zvieratkami by sme mali mať rešpekt, pretože sú nevyspytateľné.  

Už od malička túžim po psíkovi. Veľmi by som chcela izbového psíka – 

bišónika, no ocino je zásadne proti. Hovorí, že psy do izieb nepatria. A tak 

namiesto živého psíka mám plnú krabicu fotografií malých psíkov a mačičiek. 

Ale mám aj ozajstného zvieracieho kamaráta – nášho kocúra Murka. Veď náš 

kocúr Murko je celkom jedinečný a výnimočný. Každé ráno, keď idem do školy, 

ma náš kocúr odprevádza až po bránku. A keď idem domov zo školy, ani 

neviem odkiaľ priskočí a už trieli popri mne k dverám.  

Poviem vám, ako vlastne vyzerá: má sivo-bielu srsť a veľké čierne oči. Je veľmi 

prítulný a milý. Veľmi rád behá za loptou, no najradšej sa vyhrieva na slniečku. 

Kocúra máme od minulého leta. Prišiel k nám na dvor na návštevu a už 

neodišiel. Dali sme mu mliečko a zapáčilo sa mu u nás. 

 Mám ho veľmi rada a nepátram, odkiaľ prišiel. Je to môj kamarát. 

 

Lívia Glovňová, 6. A 

 

 

 



Moje prvotiny 

Na farme starých rodičov 

 

        Letné prázdniny som prežila na farme starých rodičov. Veľmi som sa na 

farmu tešila, lebo zvieratká mám veľmi rada. Ale s radosťou prišlo aj 

prekvapenie. Totiž zvieratká nie sú len na hranie a pozeranie, ale treba sa o ne aj 

dostatočne starať. 

         Takže každý deň skoro ráno namiesto vylihovania v posteli, som išla 

nakŕmiť sliepky a ich kuriatka. To znamená nasypať im zrno a dať vždy čerstvú 

vodu. Lebo v letných horúčavách tak ako aj my ľudia, aj zvieratá musia piť. 

Potom ma už čakajú moje obľúbené králiky. Tie najradšej ohrýzajú suchý 

chlebík, ale to nestačí. Musíme im dať aj suché seno, alebo čerstvo pokosenú 

trávu, či králičie granule, ktoré im starký kupuje v meste. A nesmiem zabudnúť 

ani na čerstvú vodu. Keď to mám hotové, ideme so starou mamou nakŕmiť 

prasiatko Rudy. V jari bolo ešte maličké, ale teraz už je dosť veľké. Potom je na 

rade kozľa Kopýtko,  ktoré bez prestania hrabe kopýtkom. Teraz ju musíme so 

starkou ísť priviazať na koniec záhrady. Tam sa bude celý deň pásť. Skoro by 

som zabudla na tri mačiatka. Tie sa tiež celý čas obšmietajú okolo nôh. Než som 

ja kŕmila menšie zvieratká, stará mama podojila kravu Malinu a teraz jej mlieko 

nalejem mačiatkam. No a zostal mi už len môj najlepší kamarát psík York. Aj on 

sa celý čas dožaduje pozornosti, ale jeho si nechávam až nakoniec, lebo keď už 



mám všetko spravené, môžem sa s ním hrať. Najradšej spolu chodíme do 

blízkeho lesa pozorovať zvieratá. Teda ak nejaké uvidíme, pretože sa pred nami 

skrývajú. Chodíme aj k rybníku, kde sú divé kačice, ale občas si sem príde 

zamaškrtiť aj bocian. Medzitým sa vrátil starký z poľa na kopci, kde kosil trávu. 

On totiž vstal oveľa skôr ako my. Ako hovorieva starká: „Za rosy sa najlepšie 

kosí.“ Neskôr pôjdeme so starkou tú pokosenú trávu hrabľami poobracať, aby ju 

slnko vysušilo na voňavé seno pre zvieratá. No a v nedeľu ma starký berie 

k rybníku chytať ryby. Nechytíme ktovie čo, ale ako hovorí starká: „Na rybaciu 

pochúťku to stačí.“ Najradšej mám, keď na farme prší. Vtedy idem s Yorkom do 

stodoly a tam sa hráme. Veľká drevená stodola je kúzelné miesto. Tam si 

môžete predstaviť, že ste na veľkej pirátskej lodi, alebo v jaskyni s pravekými 

zvieratami, či na tajuplnom ostrove plnom ľudožrútov. Neraz som tam na 

mäkkom sene aj zaspala. 

                Farma mojich starkých je super. Vždy sa tam veľmi rada vrátim. 

Anna Soroková, 7. A 

 

 

 

 

 



Moja prvotina 

Moje obľúbené zvieratko 

Johny 

  

            Blížili sa moje dvanáste narodeniny. Už predtým som mamku neustále 

prosila, aby mi kúpila kapucínsku opičku. Ale ona len: žiadna kapucínska 

opička nebude, zvieratiek už máme v dome dosť. No ja som neprestávala 

a mamka toho už tiež mala dosť. 

            Nastal deň mojich narodenín. Prišla som zo školy ako obyčajne a čo 

nevidím na  mojom stole: veľmi čudný balík!  Odhadovala som, že je to veľká 

škatuľa prikrytá bielou plachtou. Vôbec mi nenapadalo, čo by to asi malo byť. 

Rýchlo som plachtu odkryla a čo nevidím?  Malá schúlená opička s veľkými 

čiernymi očkami. V tej chvíli som zvýskala a skákala okolo toho malého 

stvorenia. Opička len ticho na mňa pozerala. Keď som ju vybrala zo škatule, 

bola veľmi plachá, ale postupne sa osmelila. Bol to chlapec, a tak sme mu začali 

vymýšľať chlapčenské meno: Benji, Joe, Jerry...    

„ Johny!“  skríkla som a vyskočila od radosti. 

              Odrazu všetci s tým menom súhlasili a ostal teda Johny.  Ani vám 

nemusím    hovoriť, ktoré je moje obľúbené zvieratko – predsa miláčik Johny.      

 

                                                           Anna Soroková, 7. A 

 

 



        Láska                                              

 

Láska moja, mám ťa rád, 

nechcem byť len kamarát, 

milujem ťa viac a viac, 

len teba mám tak rád. 

                  Rastislav Bilý, 9. B 

 

                                                                          Kamarátky 

Ide ryba po chodníčku, 

vedie si aj spoločníčku. 

Rybka s kosatkou si vykračujú, 

jedna druhej sa sťažujú. 

Lebo je a snežík sneží, 

už k nám ďalší kamarát beží. 

Veľké stromy v mori rastú, 

na konároch majú  malú jazvu. 

                                                                                        Martina Lamancová, 5. A 

 



    Môj pocit 

 

Mám lásku svojho srdca.  

Mám ľúbiť? 

Srdce mi hovorí niečo iné. 

Mám ho počúvnuť? 

Prečo je to tak? 

Ľúbiť je ako žiť. 

 

Chcem iný život! 

Prečo ja to prežívam? 

Prečo mi iní ničia život? 

Čas ukáže správnu cestu. 

Kedy príde tá pravá chvíľa šťastia? 

Život sa rodí každý deň. 

 

Stále smútim! 

Čas sa nedá vrátiť. 

Plačem, kričím, nič nepomáha. 

Čo mám robiť? 

Budem niekedy šťastná? 

Verím, že to prekonám. 

 

                                                                                               Nikola Bilá,  9. B 



                                   Lásku môžeš rozdávať 

 

Láska je pocit v mojom srdci. 

Láska je radosť i žiaľ. 

V láske sa robí veľa chýb. 

Prečo to tak musí byť? 

 

Človeče, nebuď smutný, neplač. 

Niekto sa objaví a podá ti svoju náruč, 

ktorá bude naplnená veľkou láskou a radosťou. 

Vráti ti úsmev do tvojich smutných očí a pier. 

 

Čochvíľa budeš šťastný a budeš rád. 

Tú radosť 

nielen v predvianočnom čase 

môžeš rozdávať. 

 

 

                                      Dominika Cinová, 9. B 

 



                                Skôr než stromy zhodia šaty 

Zlatisté slnko na oblohe, ktoré nám celé leto rozprestieralo svoje lúče, už 

stráca silu. Spolu s oblakmi tvorí rozmanitú galériu obrazov.  

Obrazce, ktoré vytvárajú oblaky, nám pripomínajú celé ZOO. Sú tam 

ovečky aj draci. Rozžiarenú oblohu zakrývajú aj pochmúrne mraky, ktoré 

svojimi kvapkami ovlažujú slnkom vyhriatu zem. Aj napriek zamatovej vlahe, 

ktorá posieva byliny a trávu, zeleň stráca svoju farbu. Listy sa menia sťa pestrá 

paleta, ktorá pokrýva zem ako najkrajší koberec. Pýšia sa šatom červenej, žltej 

či oranžovej farby. Len ihličie stromov sa zelená a netúži si prezliecť svoje šaty. 

Vietor sa teší na svoju zábavku, kedy sa bude naháňať za listami, ktoré sa smejú 

a len tak si padajú na zem. Polia už vydali svoju silu a prinášajú úrodu. Tí, ktorí 

sa celé leto o nich starali, sa tešia a bilancujú svoju prácu.  

Tak ľudia ako aj príroda, každý svojím spôsobom sa chystajú pripraviť sa 

na zimu. 

                                                                                    Veronika Drutarovská,  8. A 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Jesenný obraz 

Je september, príroda sa lúči s poslednými náznakmi leta. Rána sú 

chladné, akoby nás chceli upozorniť na to, čo prichádza. 

 Hmla sa tiahne dolinami ako rozliate mlieko. Kvapky rosy na pavučinách 

vyzerajú ako diamanty na krku pani Jesene, ktorá preberá vládu. Zvieratá sa 

pripravujú na ťažké obdobie zimy. Niektoré si robia zásoby do svojich skrýš, iné 

do svojich tiel, aby mohli prežiť alebo prespať zimu. Zajačiky sa poslednýkrát 

prebehnú cez mäkký zelený koberec trávy. Stromy akoby sa chceli dôstojne 

rozlúčiť s letom, obliekajú sa do žltých, oranžových, červených a hnedých 

farieb. Chcú nám potešiť dušu a nahradiť tak slnečné lúče, ktoré sú čoraz menej 

vidieť. Listnaté lesy sú popretkávané vždy zelenými ihličnanmi a oživujú tento 

obraz do nádhernej krásy.  

Zastavme sa a pozrime sa na takýto obraz. Uvidíme, že nič dokonalejšie 

a farebnejšie ako tento jesenný jav sme doteraz nevideli.  

Každý strom, každý list je originál, ktorý vytvorila jeseň. 

                                                                                                 

                                                                                               Matúš Kačmár,   8. A 

 

 

 

 

 

 



                                          Jeseň 

 

Je to tu! September. To znamená, že sa blížil aj prvý jesenný deň. 

Pozerám sa von z okna s podoprenou hlavou a so skúmavým pohľadom som 

prišiel na to, že sa príroda začína meniť a každým dňom sa na stromoch objavuje 

stále viac a viac farieb.  

Ticho z okna pozerám na vietor, ktorý šepká stromom ako ich ľúbi. Vtom 

moje myšlienky prerušil krik mamky, aby som sa išiel najesť. Po výbornom 

obede som sa rozhodol, že si pôjdem túto nádheru obhliadnuť zblízka. Konáriky 

mi praskali pod nohami a ja som obdivoval krásu jesenných šiat stromov 

a počúval piesne vetra, ktorého nástrojom bolo lístie stromov. Voda šumela 

a kamienky v nej závideli odrazy krásnej prírody na jazere. Od závisti celé 

zozeleneli. Poľovníci ukladali seno a soľ do krmelcov. Pritom si niečo popod 

fúzy rozprávali. Všade vládlo nádherné ticho, len listy pod nohami mi šuchotali. 

 Keď som sa s prechádzky vrátil, rozhodol som sa vám porozprávať, aká 

je príroda v jesennom období krásna. 

                                                                                                     

                                                                                                   Jakub Petrek,  8. A 

 

 

 

 

 



                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 

                           

 



                                              Mikuláš 

                                     Tvorivé písanie 8.A  

 

Mikuláš podľa Anežky 

Z oblohy sa trúsi červený sneh. 

Dobrému anjelovi jeho chodiaca čižma chce darovať sväté darčeky,  

lebo on daroval červený darček svätej čižme, 

lebo on sa každému dobrému anjelovi zasmeje do milého okna  

a daruje mu aj to posledné.                      

                                                                              Anežka Cingeľová, 8.A  

 

Mikuláš podľa Rada   

Darček snežiaci v okne chodiaci, 

Mikuláš Miki ide darovať darček, príde, 

láskavý Mikuláš miluje nás, 

anjelovi sa z okna smeje,  

z neba sa sneh už leje, 

Mikuláš Miki poď ty aj k nám, 

 neboj sa, nebudeš sám.                                   

                                                                                  Radoslav Kačmár, 8.A 



Mikuláš podľa Jakuba 

 

Mikuláš aj dobrý čert chodia darovať sväte darčeky, 

v milom okne chodiaca čižma a v tej čižme snežiaci darček, 

Darovať dobro prišiel aj dobrý čert, vonku sneží červený sneh. 

Svätá čižma plná je, dobrotou nás zahreje. 

                                                                                                     Jakub Petrek, 8.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikuláš 

 

Mikuláš, čo v tom vreci máš? 

Žeby sladkosti, žeby hračky? 

 

Ja Marienka  Ťa prosím, 

prines mi bábiku a kočík. 

A k tomu lízanku, 

pre sestru Ivanku. 

 

A ja Maťko si prosím, 

autíčko, ktoré rád všade nosím. 

Ak nemáš autíčko, 

postačí aj sladkostí košík. 

 

 

                                                                                            Zuzana Labovská, 3. A 

 

               

 



Mikulášske ráno 

 

Jeden zimný večer som si so sestrami dala do okna čižmičky, pretože bol 6. 

december. Keďže celý rok som sa snažila byť dobrá, tak som čakala čižmičku 

plnú sladkostí.  Ale aké bolo moje prekvapenie ráno? Namiesto sladkostí som 

v čižmičke našla čierne uhlie a paličku. A na to mi mamka povedala, že si 

nezaslúžim nič sladké, pretože som nepočúvala, bola som drzá, nebola som 

ochotná pomáhať a tak ďalej. Mala som pocit veľkej krivdy, pretože moje sestry 

dostali veľa sladkostí a ja nie. Ale musela som uznať, že mamka má pravdu 

v tom, že som nebola celý rok snaživá. Nestačí sa snažiť a pomáhať len dva 

týždne pred Mikulášom. Poučila som sa na svojej chybe a snažím sa byť dobrá 

po celý rok. 

 

 

                                                                                     Terezka Draganovská, 3. A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vianočný čas 

 

Na samé Vianoce,  

sniežik sa nám ligoce, 

pod jedličkou darčeky, 

hračky a pre chlapcov obleky. 

 

Domček sa čistotou leskne, 

ako ho vyzdobím, viem už presne. 

Bielych anjelikov do izbičky,  

zelené ihličie do vázičky. 

 

K tomu trblietavé sviečky, 

rozžiaria zvedavé očká aj dietky. 

Nech sa splnia všetky detské sny 

a vtedy je vianočný čas nádherný. 

 

                                                            Lívia Cudráková, 3. A  

 

 



Milý Mikuláš, 

 

 Srdečne Ťa pozdravujem. Dúfam, že sa nehneváš, že sa celý rok neozvem, 

ale až teraz... chcem Ťa o niečo poprosiť. 

 Je december a ja si neželám nič iné, len aby napadlo trochu snehu. Vieš si 

predstaviť Vianoce bez snehu? Ubezpečujem Ťa, že som bol celý rok dobrý. 

A keď som nebol, tak to nebolo naschvál. Snažil som sa. Pomáhal som rodičom, 

dokonca aj ockovi pri traktore. Doma som sa s nikým nehádal viac ako pätnásť 

minút. S výnimkou sestry.  

Keď som pri mojej sestre a náhodou Ti zostane trochu času, mohol by si niečo 

drobné priniesť aj pre ňu?  

Tvoje darčeky robia radosť ľuďom na celom svete a hlavne deťom. Keď budeš 

čítať môj list, spomeň si na deti, aké sú šťastné. My sa Ti odvďačíme 

a postavíme Ti veľa snehuliakov a vyzdobíme všetky okná snehovými vločkami. 

 S láskou  

          Tvoj Danko 

 

 

                                                                                                Daniel Kačmár, 5.A 

 

 

 

 



Milý Mikuláš !  

 

 Ahoj, mne je ľúto, že sa toľko nachodíš. Človek si to ani nevie predstaviť, 

ale Ty musíš rozdať darčeky toľkým deťom na svete. Prišla by som Ti pomôcť, 

ale neviem Tvoju adresu. Mám z toho všetkého v hlave chaos. Vieš, ja Ti ani 

presne neviem, ako Ťa mám správne volať. V každej krajine máš iné meno. 

Napríklad: Mikuláš, Santa Klaus, Dedo Mráz... a možno máš ešte aj iné mená.  

 Darmo si lámem hlavu a nemôžem rozlúštiť, ako stihneš rozdať všetkým 

deťom darčeky za jedinú noc? Ty musíš mať nejaké špičkové a super rýchle 

sane alebo iný tajuplný dopravný prostriedok. 

 Premýšľala som aj nad tým, či Ťa už niekto videl? Lebo ako potom ľudia 

vedia, že nosíš čierny opasok, máš dlhú bielu bradu, červenú čapicu s bielym 

brmbolcom, dlhý červený mikulášsky kabát a teplé čierne čižmy? Alebo máš aj 

iný odev?  

 Ja to veru rozlúštiť neviem. Je to jednoducho pre mňa záhadou, a to sa 

výborne učím a poslúcham rodičov. 

Preto Ťa prosím, ak môžeš, pošli mi odpovede na moje otázky. Bude to naše 

tajomstvo, ktoré neprezradím. 

 Teším sa.  

Tvoja kamarátka Sára 

                                                                                      

 

                                                                                              Sára Kramárová, 5. A 

 



     

Odhalenie Mikuláša 

 

 

 Vždy na sviatok svätého Mikuláša si spomeniem na milú príhodu 

z materskej škôlky, ako som odhalil, kto je Mikuláš. Stalo sa to asi pred šiestimi 

rokmi. 

 Do škôlky som prišiel ako každý iný deň. Hrali sme sa s hračkami. Po 

raňajkách sme ostali v jedálni a pani učiteľka mala pre nás pripravené 

prekvapenie. Všetci sme netrpezlivo čakali, čo to bude nasledovať. Vtom sa do 

jedálne hrnie návšteva: bol to Mikuláš s čertom. Poznali sme ich podľa 

oblečenia. Mikuláš mal oblečený dlhý červený plášť, červenú čiapku, dlhú bielu 

bradu. V jednej ruke držal bielu palicu a v druhej vrece plné darčekov. Niektoré 

deti sa tešili, druhé plakali, lebo sa báli čerta. Keď som išiel po svoj darček, 

nebál som sa. 

Mikuláš sa ma opýtal: „Ty sa ma nebojíš ?“ 

Odpovedal som: „Nie, lebo viem, že vy ste naša pani učiteľka!“ 

„A ako si na to prišiel?“ opýtal  sa Mikuláš. 

„Všimol som si, že máte obuté tie isté papuče, aké nosí naša pani učiteľka.“ 

 Všetky pani učiteľky sa schuti rozosmiali a ešte dlho sa v škôlke 

rozprávalo o tom, ako som odhalil Mikuláša. 

 

                                                                                                 Daniel Kaščák, 5. A                 



                                            Vianočné vinše 

 

Za oknom vločka padá a zvonček cinká,                                                                                 

zapáľte sviečku zľahka, zľahulinka,                                                                                              

v tú chvíľu láska a šťastie blikoce                                                                                                 

a my Vám prajeme šťastné Vianoce.  

 

Nech tichá hudba Vám počas Vianoc znie,                                                                                  

nech ten ďalší rok Vám zdravie, šťastie a lásku prinesie.  

 

Biely sneh, na okne kvety mrazivé,                                                                                      

všetky deti už túžia po zime.  

So zimou Vianoce prichádzajú,                                                                                                        

radosť do detských očí prinášajú.  

Prežite ich v kruhu blízkych duší,                                                                                             

nech láska a spokojnosť zo všetkých srší. 

 

Hromadu darčekov, čo srdce pohladia,                                                                                                

rodinu a priateľov, čo nikdy nezradia,                                                                                          

k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,                                                                               

nádherné Vianoce a šťastný nový rok. 

 

Maličký anjelik v okne stál 

a krásne Vianoce všetkým ľuďom prial. 

Aby v novom roku zdravie, šťastie lásku mali 

a stále sa na seba pekne usmievali. 

 

Na okno nám mrázik kreslí, 

Vianoce k nám pokoj vniesli, 

pod stromčekom darček malý, 

nech Vám úsmev stále žiari.           Oliver Sidorjak ,  4. A 



 

                                                   TAJNIČKA                    

                              

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Diana Švecová - Babovová, 4. A 
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                                               Projekty 

                                          Cirkusová polka 

 

Jedného dňa sa predstavitelia cirkusu rozhodli, že už nechcú predvádzať 

to nudné staromódne predstavenie. Rozhodli sa teda, že vymyslia niečo nové, 

lepšie, čo ľudí postaví zo sedadiel. Dlho a namáhavo premýšľali, až prišli nato, 

že vymyslia tanec s cvičenými slonmi, ktoré budú v manéži tancovať 

s balerínami. Zdalo sa to ako výborný nápad. Veľa ľudí to oslovilo, a preto 

vyzvali jedného veľmi známeho hudobného skladateľa, aby napísal a vymyslel 

melódiu k tomuto tancu. 

Pre skladateľa to bola veľká výzva, preto sa hneď do toho pustil. Po 

niekoľkých týždňoch bola melódia hotová a cirkusové slony a baleríny už 

pomaly doťahovali do konca vymyslenú choreografiu. Po niekoľkých týždňoch 

tvrdej driny bolo predstavenie dokončené a mohlo sa predstaviť aj v manéži. 

Diváci jasali, kričali, pískali a hlavne ich náramne povzbudzovali. Keď sa 

predstavenie začalo, bolo to neuveriteľné. Baleríny krásne, famózne a s 

ľahkosťou predvádzali svoje číslo so slonmi. Ukázali ladné pohyby, kúsok tanca 

z Cirkusovej polky a hlavne synchronizovaný tanec s mohutnými slonmi. Slony  

sa klaňali balerínam, z chobotov striekali vodu ponad tancujúce baleríny, 

preskakovali rôzne prekážky v rytme hudby, čo k jemnosti a krehkosti balerín 

dotváralo dojem rovnováhy. No kde tu zrazu pritackal sa k nim nemotorný 

cirkusový klaun. Pováľal im všetky rekvizity, každú balerínu najmenej raz 

pomýlil v tanci. K tomu všetkému ešte vyplašil slonov, ktorí poutekali 

z manéže. To by nebolo až také strašné, keby na všetko nedoplatili nevinní 

diváci. Keďže je to cirkusový klaun, musí ľudí zabávať, a preto ľudia neutiekli 

zo šapitá, ale od ucha k uchu sa smiali na klaunovom kúsku. 

Takto cirkusový klaun zakončil celé toto vystúpenie. Diváci bolo 

nadmieru spokojní, všetkým sa program pozdával a sľúbili, že cirkus navštívia 

aj o rok.                                 

                                                                          Denisa Onuferová,  7. A 



 

 



 

 

 



 

 



 





   





                                       My family 

 

My name is Martina. I am younger of the siblings. I am twelve years old.  

I have one older brother. His name is Marek. He is seventeen years old. 

My parents are called Milena and Stanislav. Mom works in the kitchen as 

a cook. Father´s a driver. Both parents are thirty- eight years old. My mom has 

sister and brother. My father has a brother. 

My aunt is called Anna. She is twenty- six years old. She studies at the 

university. She loves dogs. My aunt has a brother Joseph who is my uncle. Both 

are my mom´s siblings. 

My uncle Joseph has a wife Catherine. They have two children. Their names are 

Damián and Slavka. My uncle Joseph is my father´s brother. He is older. 

Slavka is my cousin and Damián is her brother. Damián is my cousin, too. 

My grandma and grandpa live in a house with us. Grandfather is called John and 

grandmother is Anna. 

My mother´s grandparents are called Joseph and Anna.  

This is my family. I love them.  

 

                                                                                          Martina Džambová, 7.A 
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