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Milé deti,

          aj tretí ročník nášho časopisu Pod lupou, vychádza už tradične 
–  predvianočne.  Mikuláš nám aj  tento rok nadelil  veľké  množstvo 
príspevkov. Opäť sa nám potvrdilo, že v laviciach základných škôl 
nášho  okresu  sedí  veľa  mladých  talentov,  ktorí  čakajú  na  svoju 
príležitosť pochváliť sa svojimi výtvormi uloženými na papier. Práve 
náš  časopis  vytvára  vhodný  priestor  na  prezentáciu  vlastných 
myšlienok a pocitov, ktoré si teraz môžu prečítať aj vaši spolužiaci, 
kamaráti, učitelia, rodičia....
          Inšpirácií na malú báseň či prozaický útvar je okolo nás všade 
dosť – stačí sa len okolo seba dobre poobzerať. Veľmi nás teší, že náš 
časopis má už svojich stálych prispievateľov, ktorí obohatili svojimi 
prácami  každé  doteraz  vydané  číslo  časopisu  a náš  časopis  už 
dôverne poznajú. Nájdeme tu však aj veľa nových mien. Za každým 
novým menom sa skrýva nový talent – mladý človek, ktorý má čo 
povedať svojim rovesníkom. 
              Nuž, čo dodať. 
          Všetkým našim doterajším, ako aj budúcim prispievateľom, 
prajeme  krásne  a čarovné  Vianoce  a pod  stromčekom  okrem  veľa 
darčekov aj nádielku písmeniek, ktoré čakajú len na to, aby z nich 
šikovnosť, fantázia a talent vytvorili nové príspevky, pre ktoré máme 
pripravené miesto v budúcom čísle časopisu “Pod lupou”.

Ivana Gálusová  

Kresba: Hervay Mária Erzsébet  
ZŠ s v. j. m. Dolné Saliby  

HROZIENKA V KOLÁČI

Vieš, aké to je
poznať celý svet?

Na začiatok postačí
nájsť hrozienko v koláči.

Európa je ten koláč,
ktorý stačí nahryznúť.

Žije tam aj smelá Slovač,
verná svojmu jazyku.

Neprekážajú jej iné rasy,
iné zvyky, farba šiat,

kto má aké dlhé vlasy,
hlavne že vie pracovať aj sa smiať.

Hranice už nepoznáme,
sú nám všetkým zbytočné.
Spoločne sa všetci hráme

a z koláča hrozienka vyberáme.

Romanka Masaryková  
  Základná škola J. Fándlyho, Sereď  



Pod lupou                                                                                                                                                                                                              Pod lupou  

STALO SA V JEDEN DEŇ...
(Sci-fi poviedka)

Ráno vyzeralo úplne obyčajne. Bolo také, ako každý iný deň. 
Vstala som,  umyla som sa a obliekla. Nevynechala som ani moje 
desaťminútové česanie vlasov a umývanie zubov. Hotovo! Bola som 
pripravená ísť do školy. Vtom som z izby začula: „Hurááá!“. Bol to 
výkrik môjho brata, ktorý sa tešil, že nemusíme ísť do školy. Aj ja 
som to prijala s pokrikom, ale len vo svojom vnútri. Keďže som bola 
hladná,  prichystala  som si  raňajky  a  najedla  som sa.  Čo  budem 
robiť?  Samozrejme som si  zapla  telku.  Veď čo  iné  by  som už len 
mohla robiť?  V televízore však išli  len samé reklamy. Darmo som 
čakala  na  dobrý  film.  Na  každom programe  dávali  len  reklamy. 
Jasné, ľuďom treba vymyť mozgy. Nakoniec som sa rozhodla, že ho 
vypnem.  Zašla  som  do  kuchyne  a  opýtala  som  sa  mamy:  „Prečo 
vlastne nejdeme dnes do školy?“ Povedala, že je to preto, lebo na trh 
sa dostal nový výrobok s názvom Inteligent 3000. Všetci si ho hneď 
kúpili a z každého človeka sa stal ihneď inteligent a učitelia ostali 
bez práce. Nechcela som tomu uveriť. Život bol síce o niečo ľahší, ale 
aj  jednotvárnejší.  Bola  to  nuda,  lebo  okolo  vás  sa  pohybovali  len 
samí inteligenti.

A najsmutnejšia som bola z toho, že nám zrušili náš druhý 
domov – školu. A potom sa to stalo! „Vstávaj, dcérenka, je ráno!“ - 
milý hlas sa prihováral mojej maličkosti. Musela som, vlastne chcela 
som vstať a ísť do školy. Veď čaká ma určite krásny deň v „mojej“ 
škole a s mojimi priateľmi.

Alexandra Plančíková  
Základná škola, Čierny Brod  

SOM ŠŤASTNÁ

V deň, keď som sa narodila, 
mama náruč otvorila,

na hruď si ma pritúlila,
svojou láskou zahrnula.

Čas ubieha deň čo deň,
môj život je krásny sen.

Za domov a rodinu,
vďačím každú hodinu.

Láska, neha, šťastie, cit,
tým rodina musí žiť.

Ja tie krásne city mám, 
preto šťastím oplývam.

Denisa Szőcsová  
  ZŠ SNP, Galanta  

Kresba: Patócs Patrícia
Základná škola s v. j. m. Dolné Saliby
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O ZVIERATKÁCH

Máme doma mačičku, Jeden, dva, tri,
ľúbi sladkú kašičku. máme doma psy.
Občas chytí myšičku, Vždy štekajú na človeka,
pohrá sa s ňou trošičku. kto neverí, nech sa spýta!
A potom jej dovolí Vyčkávajú sa chuťou v kríčku,
utiecť z dvora do polí. Číhajú tam na mačičku.

Matej Šopor, ZŠ, Pata Adam Javor, ZŠ, Pata

Naša červená sliepočka
znáša biele vajíčka.

Preto ju rada kŕmievam,
vajíčka brávať chodievam.

Natália Popelková, ZŠ Pata

Moja mačka túlavá  
jedno mača má.  

A to mača čierne,  
hrať sa chcelo stále.  

Zvedavá som, je to tak,  
prečo sa chce stále hrať.  
Mama mi však odvetila:  

„Nečuduj sa, veď je malá.“  

Kresba: Monika Alaxinová, ZŠ, Pata     Katka Farárová, ZŠ Pata  

O PERE, KTORÉ NECHCELO POSLÚCHAŤ

Mama mi kúpila pero modré
a písal som s ním veľmi dobre.
No raz sme písali diktát
a musel som ho prepisovať trikrát.
Tak to išlo deň čo deň,
až sa mi prisnil krásny sen.
Bol tam môj spolužiak Fero,
požičal mi svoje pero.
Od tej noci bol pre mňa diktát ľahký,
dostával som samé dobré známky. ŠAŠO

Dušan Šuchter,    Čítala som o šašovi.
ZŠ SNP, Galanta    Bol to príbeh veľmi veľmi známy.

   Je to taký smiešny pán,
MOJA ŠKOLA    Čo nosí klobúk, rukavice a šál.

Do tej našej školičky,          Občas si zmení pestrý šat,
kráčajú každé ráno moje nožičky.        klobúk, mašľu k tomu.

         Vymýšľa básne, piesne veselé,
Každý deň sa učím,          chce nimi pobaviť deti nesmelé.
vedomosti do svojej hlavy tlačím.

       Keď bude smutno šašovi,
Delilka je postrach môj,        pobavíme ho zase my.
telesná zas predmet môj.        Na karnevale sa ukáže,

       kto lepší šašo byť dokáže.
Keď sa učím s mojou mamou,
všetko zvládam ľavou nohou. Mária Moravčíková

       ZŠ SNP, Galanta 
Lukáš Ševčík
ZŠ SNP, Galanta
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ZIMA KARNEVAL

V zime je veru zima. Začal sa už január,
Povedala moja mama. chystáme si karneval.

Budeme mať masky
Rád sa vtedy lyžujem, urobené z lásky.
sánkujem i guľujem.

Budú tam aj mačky,
Pri dome mám závej, ktoré radi čačky.
nám je v zime veru hej. Robot, kovboj, futbalista,

zabavia sa dozaista.
Ale rybám sa ťažko žije,
tuhý mráz im ubližuje. Šašo skáče okolo,

vyspevuje veselo.
Na diaľnici sa auto pošmyklo, hudba už hrá veselo,
lebo cesta bola ako sklo. tančiť sa nám zachcelo.

V marci nás už zima neteší, Chystá sa aj tombola,
nech už znova nesneží. isto radosť vyvolá.

Ten kto vyhrá cenu hokej
bude kričať isto okey.

Kolektív autorov, 
členovia čitateľského krúžku: 

A. Bauer, M. Strnát, V. Papp, 
K. Koday, M. Pelegrin, D. Srňan, 

K. Gorušová, P. Gorušová  
ZŠ SNP, Galanta  

MÔJ STARÝ OTEC

Môj dedo je veľmi pracovitý človek. Odmalička pásaval obecné  
husi. Teraz už nemá toľko síl. Prechádza sa po záhrade, občas niečo  
odštikne,  odtrhne,  priviaže.  Múdro  sa  tvári,  hodnotí  úrodu.  Rád 
sa hnevá na dážď, potom zase na slnko a sucho. Stará sa o hydinu,  
ako kohút robí poriadok so sliepkami. Chváli ich, keď majú dobrú  
znášku, hnevá sa na ne, keď robia hluk a bijú sa. Večer musí byť  
v dome  kľud  a pohoda.  Najprv  počúva  Slovenský  rozhlas  –  
Rádiožurnál, potom sadne k televízii a prepína z Markízy na ČT 1,  
z ČT 1 na JOJ-ku. Najradšej má počasie. Rád si od neho vypočujem 
komentáre k správam, ktorým aj tak nerozumiem. Ale robím sa, že  
počúvam a hlavne pritakávam. 

Dedo nie je až taký veľký jedák, ale jazyk má veľmi mlsný.  
Čokoláda, to je jeho. V nedeľu musia byť koláče a zákusky. Chváli  
všetko, aby bola babka spokojná. Aj ja mám rád sladkosti. No to by  
ste nás mali vidieť na moje narodeniny! Ponúkame sa navzájom, len  
aby nám zostali tie naše obľúbené. Každý rok mi príde popriať veľa  
zdravia a vyťahá ma za uši, vraj aby som do ďalšieho roka vyrástol.  
Môj dedo je veľmi vtipný a veselý.

Matúš Tóth, ZŠ, Pata
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SNEHULIAK PREKVAPENIE

Opäť prišla zimná krása, Štyri ročné obdobia,
už sa teší zimná chasa. striedajú sa dokola.
Poďme deti, utekajme, Jeseň nám už skončila,
snehuliaka vystavajme. a zima zas nastala.

Veľká guľa, to sú nohy. Prišla rýchlo, už je tu,
Bruško? To zas Janko stvorí. sneh nám padá na strechu.
Snehobiela gulička, Všetko biele, zasnežené,
to je malá hlavička. to je ale prekvapenie.

Čierne očká, gombíčky, Pôjdem sa von poprechádzať,
to sú predsa uhlíčky. čiapku si však musím
Malý nos zas z mrkvičky, na hlavu dať.
do rúk staré metličky. Zima chladná, studená,

ale krásna, príjemná.
Už len dáky hrniec starý,
na hlávku by sme mu dali. Zimu veľmi rada mám,
Hurá deti, už to stojí, preto v kope snehu
snehuliačik na nádvorí! šantím sa, a hrám.

Simona Mudrochová Lucia Grujbárová
ZŠ Matúškovo ZŠ Matúškovo

VIANOCE VLOČKA

Padá sniežik, chumelí, Vločka za vločkou z oblohy
celý chotár zabieli. padá,
Už je tu čas radostný, zima sa pomaly za okná
prišiel náš čas vianočný. vkráda.
Ježiško sa narodil Keď biela perina
a nám radosť urobil. zahalí kraj,
Každý z nás pod stromčekom, je tu čas Vianoc,
nájde balík s darčekom. darčekov raj.
Tešíme sa a radujeme,
zdravie všetkým vinšujeme. Klaudia Bronerská
 ZŠ Matúškovo

Viktória Popelková
ZŠ Pata

ZIMA

Prišla zima, biela pani
hustý sneh sa z neba valí.

Deti sa veľmi radujú
a vonku sa sánkujú.

René Baranyi
ZŠ Matúškovo
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ČIČO

Nedávno som ho navštívila.  „Čičo,  Čičo!  Čo je  s  tebou? Ty  
sa hráš so mnou na skrývačku? Viem, určite ma chceš prekabátiť.  
Čičo!“

Nereaguje.  Leží  schúlený  v  kútiku  poličky.  Hotové  klbko  
nešťastia!  Očká  matné,  ušká  sklopené.  Ponúkla  som  mu  jeho  
obľúbené  menu:  hrozienka,  oriešky.  Skúsila  som  aj  zeleninu 
„šlohnutú“ z chladničky. I naďalej bezducho sedel. Opatrne som ho  
vybrala z klietky. Vzala do lona. Pomaličky som ho hojdala v náručí.  
Moja ruka sa zaborila do mäkkého zamatového kožúška.

„Vari  si  na mňa nespomínaš? Veď, ja som bola tvoj  Mount  
Everest  a  ty  horolezec!  Neustále  si  túžil  dosiahnuť  vrchol.  A  ako 
neúnavne si sliedil na svojich tenkých nôžkach, aby ťa, nedajbože,  
nechytil pes či mačka. Deň čo deň si behal maratón v izbe. Kde sú  
tvoje nebezpečné saltá, potmehúdske kľučky? Nechýba ti ohrýzanie 
stien alebo strúhanie ceruziek? Ako šikovne si sa dokázal vopchať aj  
do najužšej  škáry!  Dokázal ťa prezradiť  iba rýchlo pohybujúci  sa  
metlovitý chvost.“

S nádejou som na neho vrhla pohľad. Jeho smutný výraz sa  
nezmenil.

„Bodaj by si vedel rozprávať. Povedal by si mi, čo ti je. Neboj  
sa, už v nedeľu sa sťahujeme. Budeme spolu každý deň. Vydrž ešte  
pár dní! Ani mne nie je všetko jedno.“

Položila som ho na klietku a vtlačila bozk na noštek.  Ožil.  
Začal poskakovať. Chvíľu na mňa zazeral a opäť sa oplašil. „Ty si  
beťár, tak toto si potreboval? Veľkú pusu! Ach, tí samci!“

Bol to krásny pohľad. Uvedomila som si, že ešte pred hodinou  
bol veľká kopa nešťastia. A ja sa už teším do nového bytu. Je krásny!  
Stavím sa, že sa aj „Čičákovi“ bude páčiť.
Carmen Virágová, ZŠ Štefánikova, Galanta

JANUÁR  

Január nám všetkým núka
sniežik biely ako múka.
Pokryl pole, strechu, plot,
sánkovať sa s nami poď.

Vinšujem Vám Nový rok,
aby ste mali šťastný krok.
Doma lásku, svornosť,
a všetkého hojnosť!

A my chlapci malí,
radi by sme dary.
Medovníčky do kapsičky,
keby ste nám dali.

Michaela Mészárosová KDE BÝVA DEDO MRÁZ

ZŠ Matúškovo
     Ide zima, ide mráz, 

kdeže ideš, dedo Mráz?
Do hory, do hôrky,
pre darčeky z komôrky.

Čačky, hračky, žuvačky,
Všetko len pre detičky.
Čakajú ma každý rok,
preto spravím tento krok.

Alan Karas, ZŠ Matúškovo  
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MOJE MESTO

Ahojte, volám sa Michaela a bývam v meste Galanta.
Ako iste  viete,  Galanta oslavuje 770. výročie  prvej  zmienky.  

Prvý písomný doklad o meste sa zachoval z roku 1237. Majetok obce  
do roku 1421 vlastnili viaceré šľachtické rody. Potom prešiel do rúk 
rodiny  Esterházyovcov,  ktorí  takmer  šesť  storočí  stáli  pri  rozvoji  
nášho mesta. V našom meste máme veľa kultúrnych pamiatok. Práve  
rodina Esterházyovcov sa zaslúžila o výstavbu najkrajších pamiatok,  
a  to  Renesančného  a  Neogotického  kaštieľa.  Viete  o  tom,  že  už  
v 16. storočí bola v Galante škola? A že v 17. storočí postavili prvú  
nemocnicu? Galanta je naozaj krásne mesto a som rada že tu žijem.  
A vidno, že o toto mesto je stále dobre postarané. Galanta sa stále  
mení. Bývam v tomto meste už 12 rokov, teda od môjho narodenia,  
ale zmeny viem porovnať len od svojich 6-tich rokov, keď som začala  
chodiť do školy. Spoznávala som obchody, ulice a môžem povedať, že  
dnes  je  naše  mesto  oveľa  krajšie.  Máme  tu  viacero  obchodných 
domov,  dva  kruhové  objazdy.  Mesto  plánuje  aj  výstavbu  tretieho.  
Navštevujem  veľkú  mestskú  knižnicu  a  pekne  prerobené  Mestské  
kultúrne stredisko. Športujem v peknom fitnes centre a občas si aj  
zaplávam v plavárni.

Zatiaľ sa z Galanty určite nechcem odsťahovať, lebo mám toto  
mesto veľmi rada. Chodím tu do školy a mám tu aj priateľov.

Michaela Morovičová  
ZŠ SNP, Galanta

Obraz: Denis Botló 
ZŠ Sládkovičovo 

          ROVNAKÍ... JANKO A MAČKA

Sedí vrabec na kostole Išiel Janko do školy,
ako mládenec, dal si jedlo do tašky.
priletela k nemu vrana, Taška sa mu roztrhla,
dala mu veniec. mačka jedlo zobrala.

Ja ťa vrana ale nechcem, Janko mačku chytil,
veľkú hlavu máš! koleno si rozbil.
Ja ťa vrabec za to nechcem,           Mačka Janka vysmiala,
že ty karty hráš. že mu obed zobrala.

Čo ja prehrám, dve-tri stovky, Dávid Gomboš
nie je to tak veľa, ZŠ Čierny Brod
no ty si sa nečesala,
siedma to už nedeľa.

Tak ja pôjdem na kraj hory,  MORSKÉ PRASA

nájdem suchý peň,
tam si budem hlávku česať, Máme doma morské prasa,
každý boží deň. čo sa stále jeduje.

Keď nedostane banán, 
Mária Šottníková poriadne sa naduje.
ZŠ Pata

    Andrea Lászlóová
SOVA     ZŠ Čierny Brod  

Naša milá sovička,
Máš obrovské očičká.
Máš aj veľké uši,
veľmi ti to sluší
Literárny krúžok pri ZŠ SNP, Galanta, p. Hirková
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SLOVENSKO  ZEMIČKA, ZEM...

Slovensko je krásny kraj, Zemička, zem, ty krása moja,
nech december je lebo máj. keď ťa vidím, mám pokoja.
Od Tatier až po Dunaj, Keď vidím teba, srdce mi búši
v srdci Európy to raj.           mám radosť z toho, že si čistá v duši.

Kraj to krásny zelený, Mám radosť z toho, ako ráno svitá,
deťom sa tu nelení. ako kvet plesnivca krásne prekvitá.
Z hôr počuť ryk jelení, Sladká ako med i horká vieš byť,
i žabu sediacu na prameni. ako steblo klasu vieš vyklíčiť.

Je to ako rozprávka, Ty, zemička, zem, ty krásna moja,
navliekla sa korálka. keď ťa vidím, mám pokoja.
Ešte k tomu jednu, dve,
Slovensko, si prekrásne. Parícia Pappová

ZŠ SNP, Galanta
David Šablatúra
ZŠ SNP, Galanta

NA PRÁZDNINÁCH ODVAHA

Čo si prosíš na raňajky? Moja sestra učí sa
Babka na mňa volá, na snowboarde jazdiť,
kakao a rožtek sladký, s kolenami krčí sa,
to ja hravo zdolám. v snahe len sneh zbrázdiť.

Do ruksaku, potom rýchlo, Jej kamoš sa učí tiež,
všetky veci balím. Ide mu to dobre, skvele.
Palice a lyže beriem, Prišiel až po sivú mrež
do auta sa valím. jazykom už mele.

Na kopci je plno ľudí, A už idú na vlek,
už na vleku idem. práve v rade stoja,
Po prvý krát v tomto roku, povedľa je pekný sneh,
snáď ten kopec zídem. no spustiť sa boja.

A už frčím vpravo, vľavo Simonka Ňukovičová
a dedkovi mávam.                   ZŠ SNP, Galanta
Lyžovačke a prázdninám,
hurá, hurá, sláva!

Michal Kiliany
ZŠ SNP, Galanta
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ZA TO

A tak darujem ti bozk, mami, za to,
že si ma porodila,

za to, že si ma životom oddane vodila,
za to, že si moje dni smútku pochopila,

za to, že si môj hnev skrotila,
za to, že ma ráno bozkáš,

za to, že mi ruku v núdzi podáš,
za to, že so mnou v smútku cítiš,

za to, že v radosti sa so mnou smeješ,
za to, že v spánku nado mnou bdieš,

za to, že si moja mama,
za to, že ja nikdy nie som sama,

za to, že hľadia na mňa tvoje krásne oči,
za to, že svet sa s nimi točí,
za to, že si s nami, mami

za to, že nám svietiš do tmy,
za to, že mi strážiš moje sny,

… mami, ďakujem za to, že tu pre mňa si...

Miriama Tankóová
ZŠ Čierny Brod

ŠKRIATOK ALBERT

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden rozprávkový les. V tom lese,  
uprostred čistinky, v bútľavom starom dube žije škriatok Albert.

Každé  ráno,  len  čo  vstane,  obehne  okolo  svojho  dubového  
domčeka. Albert má vždy dobrú náladu. Po raňajkách sa vyspevujúc  
poberie do lesa. Pod pazuchou si nesie čarovný štetec a farby. Náš  
škriatok má neobyčajné povolanie. Ste zvedaví aké?

Maľuje  červeným muchotrávkam biele  bodky.  Cez  deň,  keď 
slniečko  krásne  svieti,  stihne  vybodkovať  aj  sto  klobúčikov.  Je  to  
veľmi usilovný škriatok – svoje muchotrávky pozná aj po mene. Keď  
sa však na oblohe priženú mraky a prší, Albert sa musí skryť. Kam?  
Nuž,  predsa pod klobúčik  muchotrávky.  Rozprestrie  svoj  klobúčik  
ako dáždnik, aby malému škriatkovi neublížil dáždik.

 Keď slniečko sa skotúľa za obzor, Albert je spokojný so sebou.  
Odvoz mu ponúka slimáčik i mladý lišiačik. Vysadne si na lišiačikov  
huňatý chvost a už uháňajú cez les domov. Poďakuje za zvezenie a už  
sa víta s priateľmi – srnkou, sovou a jazvecom.

Okrúhly mesiac nakukne na čistinku a nájde tam zvieratká 
i škriatka, ako si rozprávajú dobrodružstvá, ktoré zažili počas dňa.  
Albert  sa  neskôr  s  nimi  rozlúči,  aby  sa  ráno  mohol  opäť  pustiť  
do svojej bodkovacej práce. Cililing!

Filip Konečný  
ZŠ SNP, Galanta  
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NÁŠ DEŇ

Ráno vstanem z postele, Večer, keď je súmrak veľký,
zacvičím si vesele. rád si ľahnem do postieľky.

Raňajky si rýchlo zjem, V noci spím a mesiac svieti,
do školy sa poberiem.  tak to ide milé deti.

Predpoludním v škole som,          Kolektív autorov,
učím sa a dobrý som.          členovia čitateľského krúžku:

E. Bednárová, Ch. Danis,
Obed ten mám veru rád,          R. Čonková, M. Kollár,
veď jedlo je môj kamarát.          D. Myleková, L. Piroška,

S. Ondrušeková, T. Todorov,
Popoludnie patrí hrám, M. Zuberecová
doma občas pomáham.           ZŠ SNP, Galanta

UŽ JE JESEŇ

Noc si ľahla pri domoch, Všade ticho,...... pusto je,
Tma je v kúúútoch občas vietor zaveje.
tma je v rooohoooch. Niečo čierne zdvihne sa,
tma je všade pri plotoooch. k nám potichu blíži sa.

Zo stromu už počuť sovu
a jej pieseň: „Húúúú...!“
Nič to zato, že je jeseň
HALLOWEEN je tu!

Literárny krúžok pri ZŠ SNP, 
Galanta, p. Hirková

SLOVOMILA A ZLOBOMILA

Slovomila  a  Zlobomila  sú  dve  susedky,  ktoré  žijú  kdesi  
na kraji Slovenska v dedinke Rozprávkovo. Sú ako oheň a voda. Dva  
protiklady.  Kým Slovomila je  milá žienka,  ktorá má pre každého 
milé slovo, Zlobomila sa len zlostí na každého a pre všetko. Svojím 
správaním  si  už  znepriatelila  celú  dedinu.  Jedného  dňa  sa  
Slovomila a Zlobomila vybrali na nákupy do neďalekého mesta bez  
toho, aby o sebe vedeli. V jednom obchode sa však stretli. Slovomila  
sa Zlobomile prihovorila, ale tá jej len nemilo odpovedala. Slovomila  
sa rozhodla, že z nákupu pôjde domov peši. Zlobomila, aby v ničom  
nezaostala, išla tiež. Ale nie so Slovomilou, lebo ona mala dve plné 
tašky nákupu a ona len jednu a aby jej nemusela pomôcť, išla trocha  
obďaleč. A ako si tak vykračovali, išlo zrazu auto. V tom aute sedel  
muž  z  Rozprávkova.  Aj  keď  poznal  obidve  ženy,  zastavil  iba 
pri Slovomile a vzal ju domov. Zlobomila sa zhrozila a nadávala.  
A možno sa tam zlostí ešte aj dnes, miesto toho, aby sa nad sebou  
zamyslela.

Klaudia Glavanicsová  
ZŠ, Čierny Brod  
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PRECHÁDZKA

Nedávno  som  sa  bol  prejsť  okolo  Váhu,  nestačil  som  sa 
pozerať,  aké  veci  v  ňom plávali.  Ktovie,  kde  sa  tam vzali.  Samé 
do vody určite nenaskákali. Niekomu by sa mohlo zdať, že to rieka  
sama priniesla.

Nuž, je obdivuhodné, čo všetko nám môže taká rieka doniesť.  
Ale najlepšie na tom je, že už ani tie ryby sa nestíhajú čudovať, aké 
čudá  im  do  vody  ľudia  hádžu.  Na  jednom  brehu  by  mohol  byť  
autobazár,  inde  kovošrot  a  na  inom  mieste  môžu  polystyrénom 
zatepľovať domy.

Čo dodať? Človek do prírody zasahuje niekedy až natoľko, že  
nám  do  smiechu  nie  je.  Napriek  tomu,  som  rád,  že  žijem 
na Slovensku a že som Slovák.

Milan Javor  
ZŠ Šintava  

ČARO DOMOVA

Poznám jedno krásne miesto, Poznám jedno krásne miesto,
kde pre nás je všetkých raj, kde na oblohe biele bociany krúžia,
kde je stále plno lásky, jemnými perami svojich krídel
aj keď nie je práve máj. radosť a šťastie navôkol šíria.

Poznám jedno krásne miesto, Poznám jedno krásne miesto,
kde sú stráne slnkom zaliate, kde nad Dunajom sa stará lipa skláňa.
korytá riek sú plné rýb Šum jej lístia sa rozlieha
a vrcholky Tatier snehom zaviate. A kto pozorne načúva - 

tajomstvá sa dozvedá.
To miesto krásne

Dominika Párkányová je moja domovina
ZŠ SNP, Galanta

V NAŠEJ ZÁHRADE

Môj  otec  je  záhradník  a  v  našej  záhrade  pestujeme  rôzne 
ovocné dreviny, ktoré sa u nás na Slovensku postupne udomácnili.

Máme dva krásne semenáče jedlého gaštana (asi sedem ročné)  
a v minulom roku ukázali prvú úrodu. Vytvára široké koruny, takže 
potrebuje  čoraz  väčší  priestor.  Gaštany  sa  konzumujú  pečené,  
z varených sa pripravuje pyré a sú zdrojom vitamínov a minerálov.

Zriedkavá  ovocná  drevina  je  mišpuľa  nemecká,  plody 
sa konzumujú až pri prvých mrazoch a čiastočnom zhnití. Plní aj  
okrasnú funkciu v záhrade.

V  minulosti  takmer  na  každom  dvore  južného  Slovenska  
rástla najmenej jedna moruša. Doma máme trnavskú morušu, ktorá  
má výborné čierne kyslasté plody. Z bobuľovín máme kríženca jostu,  
ktorý má čierne kyslé plody. Do kyslej pôdy je vhodná čučoriedka.

Náš  sused  pestuje  aktinídiu  –  kiwi,  ktorá  mu  pravidelne  
vymŕza. Pestuje sa na chránenom stanovišti a vyznačuje sa vysokým 
obsahom  vitamínu  C.  Silne  obrastá  a  je  vhodná  na  pergóliu 
pri domoch.

Do väčších záhrad sú vhodné jarabiny, hlohy, svíb a liesky.  
Príde čas, kedy sa i ja stanem záhradníkom v našej záhrade.

Peter Tóth  
ZŠ Pata  

Kresba: Szüllő Szabina, ZŠ s v. j. m. Dolné Saliby
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PLANÉTA POLOPO

V  ďalekom  vesmíre,  na  vzdialenej  planéte  POLOPO  žili  
príšerky. Neboli to zlé príšerky, ba práve naopak, boli priateľské, milé  
a  veselé.  Ako to  však medzi  príšerkami chodí,  našli  sa  medzi  nimi 
aj také, ktoré robili neplechu.

Raz  na planétu  dorazili  pozemšťania.  Príšerky  si  ich  najprv 
zvedavo obzerali.  Neskôr sa spriatelili  a previedli  návštevníkov ich 
rodnou  planétkou.  Nezbedné  príšerky  však  čakali  na  vhodnú 
príležitosť,  ako  si  z  pozemšťanov  vystrelia.  Pod  zámienkou,  že  im 
ukážu  čarovné  jazierka,  vlákali  ich  do  kráterov,  kde  naši  milí  
pozemšťania  zmrzli  ako  cencúľ.  Príšerky  sa  smiali  a  smiali  
do popuku. Našťastie, práve šiel okolo príšerka sprievodca, ktorý ich 
vyslobodil z ľadového zajatia. Zamrznutých návštevníkov rozmrazili  
v  planetárnej  mikrovlnnej  rúre.  Nezbedníci  sa  museli  ospravedlniť  
a na znak zmierenia im venovali vlastnoručne vyrobené zmenšeniny 
planéty POLOPO.

Pozemšťania sa srdečne rozlúčili s novými kamarátmi, ktorých 
pozvali  na  návštevu  Modrej  planéty.  Počas  letu  nekonečným 
vesmírom  sa  tajnostkársky  usmievali,  pretože  sa  im  už  hlavou 
preháňali nové nápady, ako príšerky nabudúce dobehnú oni.

Daniel Melo  
ZŠ SNP, Galanta  

PRIATELIA

Náš počítač pekne svieti, Knižka je však väčší pán,
milujú ho všetky deti. počítač je teraz sám.
Keď sa na ňom spolu hráme, Nebuď smutný priateľ náš,
tak žiadnu hru neprehráme. zahráme sa spolu zas.

Obraz: Kozák Éva    Robert Vízvári
ZŠ s v. j. m. Dolné Saliby                   ZŠ SNP, Galanta 

KRÁSY JARI

Jar je plná krásy.
Vie to každý z nás.
Veď sa nám tu hlási:
„Pozdravujem vás!“

Všetky kvety, stromy, trávy,
rozkvitnú tu zas.
Jabloň, narcis, tulipány,
privítajú nás.

Jabloň – biela pani,
kvitne bielym čarom.
Rozvoniavať chce asi
celým naším sadom.

Narcis – zlaté slniečko,
pyšne točí hlávkou,
ukláňa sa ľahučko
a rozkvitá láskou.

Tulipány – kvety jari,
pokukujú po včielkach.
Včeličky sú milé panie
v prúžkovaných sukniach.

Krásy jari vidno vonku,
volajú k nám: „Sme tu zas!“

  Počkajte len malú chvíľku,
   dokážeme plno krás.     

Erika Mészárosová, ZŠ Štefánikova, Galanta      
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MIMOZEMŠŤAN NÁVŠTEVNÍK

V jeden letný podvečer Bolo to jednej letnej noci,
mimozemšťan prišiel sem. išiel som domov po polnoci. 
Vyzeral vám ako lovec, Nad hlavou sa mi niečo blyslo,
nezľakol som sa ho vôbec. no vzápätí to už aj zmizlo.

Bol milučký, zlatučký, Pomaly si ďalej vykračujem,
k tomu veľmi maličký. vtom čosi čudné počujem.
Zelený bol ako hrášok Neviem to presne opísať,
a mal veľmi tenký hlások. no začal ma strach premáhať.

Prišiel k nám on z Jupitera, Zrazu ma niečo prinútilo zastať,
schovával sa tu od včera. akoby som začal do zeme vrastať.
Kamaráti mu odišli, Z neba sa spustila čudesná guľa,
asi naňho pozabudli. blikala svetlami dookola.

Ja som sa s ním skamarátil, Vtom sa teleso otvorilo,
život mi naruby obrátil. a čosi čudesné z neho vyskočilo.
Rozprával aj po slovensky, Na hlave to malo tykadlá,
múdry bol on nadpozemsky. na rukách a nohách chápadlá.

Keď po čase poňho prišli, Začína to so mnou komunikovať,
ešte mi aj slzy vyšli. no ja iba rozmýšľam, ako sa ratovať.
Sľúbil mi, že sa raz vráti, Hrmí a blýska sa okolo mňa,
ostaneme kamaráti. ja však beriem nohy na plecia.

Richard Sefcsík Pocítim na pleci stisk ako kameň, ...
ZŠ, Čierny Brod … vstávaj už, ty spachtoš jeden!

Zoltán Bozay, ZŠ, Čierny Brod

   NEVIDITEĽNÉ PUTO

Medzi mnou a mojím mestom
je také

neviditeľné
puto.

Kráčam práve chladným večerom,
mesto mi podáva

teplý kabát,
aby som sa zohriala.

Pouličné lampy
mi žmurkajú

na cestu.

Lavička sa pýta,
či si nechcem 

sadnúť
a oddýchnuť.
Lístie stromov

mi spieva
tichú uspávanku.
Uprostred mesta

postojím.
Cítim:

mesto otvára teplú náruč,
akoby ma hladilo.

Tak mi dáva
najavo,

že som naozaj
DOMA.

Lucia Konečná, ZŠ SNP, Galanta
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NIČ JEJ NEZAZLIEVAM

Dnes som si trochu privstala. Skoro ráno som vošla do areálu 
jazdeckej školy. Poklusom som prebehla k správnej stajni.  Tam ma 
už čakala moja obľúbená Nela. „Ty ma tak pokojne čakáš?“ pochválila 
som ju a rýchlo vysadla na ňu.

„Poď,  už  ťa  čakáme!“  ozvala  sa  trénerka.  Krokovala  som 
a postupne prichádzali aj ostatní jazdci.
„Prvý je Suchár, druhá je Nela, Tehla, Žilina,...“ určila poradie koní.
„Dnes budeme troška dlhšie,“ dodala. Srdce mi podskočilo od radosti.

Vzduch pri Váhu bol vlhký, chladný. Medzi stromami sa vinula  
kľukatá cestička.  Občasný jemný vetrík navádzal vôňu jesene.  Sem 
a tam nakláňal konárik stromov. Zlatožlté až bordové listy šuchotali  
medzi stromami. Nádhera! Akoby sa tu čas zastavil! Podchvíľou sme 
krokovali, klusali ba i cválali. Kone boli uvoľnené ako jazdci na nich.

Pred  nami  sa  objavil  most.  V  diaľke  bolo  počuť  hluk  stroja.  
Zastavili  sme kone tak, aby videli,  čo sa deje.  „A teraz sa poriadne 
držte!“ varovala trénerka. Vlak obrovskou rýchlosťou prefrčal okolo.  
Div  nás  neodfúklo.  Kobyly  a  kôň  boli  pokojné  okrem  mojej.  Nela  
tryskom letela od ohlušujúceho hrmotu.
„Hó! Hó! Nelka! Hó!“ upokojovala som ju. Márne.
„Zakloň sa dozadu!“ ozvalo sa.
„Nechce  zastaviť!“  Konečne!  Vydýchla  som  si.  Pomaličky  sme 
sa vracali ku skupine jazdcov. „Nelka, neboj sa. To je iba most. To je  
iba obyčajný  grafitmi  počmáraný železničný most.  Ten ti  neublíži.  
Neboj!“
„Všetko v poriadku?“ s obavami sa ma spytovali.
„Áno. Len sa máličko zľakla.“
„Asi nemá rada hrmot a mosty. Cíti  z nich nejaké nebezpečenstvo“,  
usúdili.

Zvyšok  vychádzky  prebiehal  pokojne.  Cválali  sme  medzi 
jabloňami,  z  ktorých  padali  žlté  listy  a  pokrývali  zem  tenkou 
pestrofarebnou pokrývkou. Sem-tam sa na nich objavilo malé, divé  
jabĺčko, ktoré pravdaže skončilo v konských pyskoch.

Cestou späť sme našim zverencom dopriali  chvíľku oddychu.  
Počľapkali si nohy vo Váhu. Vraj to pomáha šľachám.

A čo s Nelkou? Nič jej nezazlievam. Bola to prirodzená reakcia.  
Chvalabohu všetko dobre dopadlo. Až neskôr som si uvedomila, akú 
prevahu má táto  nezbednica nado mnou.  I  napriek tomu sa teším 
na ďalšie stretnutie s ňou.

  Zuzana Klačanská  
ZŠ Štefánikova, Galanta  

Kresba: Lucia a Katarína Frantová
ZŠ Sládkovičovo

SEREDSKÝ VODNÍK

Môj  dedko  nám  často  rozprával  príbehy  zo  starej  Serede. 
Najviac ma zaujalo rozprávanie o vodných mlynoch na rieke Váh.  
Po celom toku Váhu bolo postavených viac mlynov. Mlynári bývali  
väčšinou na ulici, ktorá dostala meno po nich, Mlynárska ulica.

Mlynárske  remeslo  bolo  ťažké,  ale  veselé.  Z  okolitých  dedín 
sedliaci zvážali obilie do týchto mlynov. Pokiaľ im mlynár mlel obilie  
na múku, tak si rozprávali veselé aj vážne príbehy zo života. Mnohé  
príbehy boli vymyslené, ale sedliaci ich radi rozprávali aj počúvali.

Jeden  mlynár  mal  veľmi  peknú  dcéru,  ktorá  sa  zapáčila 
seredskému  vodníkovi.  Prišiel  ju  od  mlynára  pýtať  za  ženu.  
Mlynárovi sľúbil, že mu pomôže zbohatnúť. Ale ten nechcel o tom ani 
počuť  a  dcéru  mu  za  ženu  nechcel  dať.  Vodník  mu  zo  zlosti  robil  
prieky,  často  mu  zastavoval  vodné  koleso.  Mlynár  nemohol  preto 
mlieť  obilie  a  strácal  zákazníkov.  Mlynárova  dcéra  sa  nemohla 
pozerať, ako sa otec trápi a poprosila vodníka, aby prestal zastavovať  
vodné koleso. Vyznala sa mu z lásky k jednému mladému sedliakovi.  
Vodníka dojal jej príbeh a pochopil, že by nemohla byť s ním šťastná.  
S mlynárom sa udobril a od tých čias mu pomáhal.

Keď sa mlynárova dcéra vydávala, vodník aj keď smútil, ako  
svadobný dar jej dal riečne perly.

Od  tých  čias  sa  mlynárom  na  Váhu  darilo.  A  čo  sa  stalo 
s vodníkom? Zostal vo Váhu a len niekedy vystrašil rybárov na brehu.

Lucia Javorová  
ZŠ J. Fándlyho, Sereď  
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