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Milí priatelia, 

 

práve držíte v rukách nové číslo časopisu  Pod lupou, 

ktoré je dielom pracovníkov Galantskej knižnice. Ale jeho 

autormi ste vy - naši nádejní mladí spisovatelia. Dostali 

sme veľa krásnych básní i prozaických diel, ktoré sú 

dôkazom vašej veľkej fantázie a radosti z písania. Opäť 

ste nám raz dokázali, že ste hlbokou studnicou 

tvorivosti. Píšete o rodine, vlasti, rodisku, priateľoch, 

škole, ale nebojíte sa ani sci-fi príbehov. Každý raz musí 

nejako začať. Spisovateľom sa človek nerodí, ale sa ním 

stáva. Talent nepochybne máte. Drieme vo vás, tlie ako 

malý plamienok. Ak ho budete rozvíjať a popustíte uzdu 

svojej fantázii, možno raz, o niekoľko rokov sa v oblasti 

literatúry aj presadíte a naše mesto na vás bude hrdé. 

Z malého plamienka sa rozhorí veľký oheň. Teraz sme 

vám umožnili prvé publikovanie vašich literárnych prvotín,  

aby ste sa mohli prezentovať aj na verejnosti. Deti vždy 

niečo rady robia, lebo v nich hrá mladá krv. A preto je 

správne, keď im v tom nič nebráni, ale naopak: keď sú v 

tom podporované. My vás podporovať vo vašej literárnej 

tvorivosti neprestaneme. V tomto roku si pripomíname 

významné výročie. Pred 1150 rokmi  nám Cyril a Metod 

priniesli prvé slovanské písmo. Otvorili nám cestu 

k poznanie a písaniu. Bez nich by neboli ani vaše práce. 

Na ich počesť otvárame naše číslo prácou Solúnski 

bratia. Prajeme veľa dobrých inšpirácií a chuti do písania 

                                                                         

                                            redakčná rada 
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Motto: 

„ Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia,  

človeka činia akoby bol z kameňa. 

A ešte väčšmi od človeka z kameňa 

je mŕtva duša, každá duša bez písmen“ 

                                                      (Proglas) 

 

 

 

 

        Solúnski bratia 

 

 

 

 

Nitra  862 

     Na Nitrianskom hrade zvolal knieža Rastislav svojich radcov. 

Prihovoril sa im: „Radcovia moji, prišiel čas dať nášmu ľudu 

písmo na dorozumievanie sa navzájom a dorozumievanie sa 

s Bohom v reči, ktorá by mu  bola blízka. Na vlastnej koži som 

pocítil, aké ťažké je učiť sa cudzí jazyk.“ Jeden z radcov po 

krátkej úvahe navrhol: „Požiadajme o pomoc Byzanciu. Počul 

som, že tam majú skvelých učiteľov.“ Knieža vydal rozkaz: 

„Konajte!“ 
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Solún  862 

     Lev, otec siedmich detí, z ktorých siedmy – najmladší, bol 

Konštantín Filozof, sedel so svojou ženou a deťmi pri stole. Po 

krátkej modlitbe sa chystali večerať. Vtom ich vyrušil posol. 

Priniesol otcovi Levovi list od kniežaťa Rastislava, v ktorom bolo 

napísané: „Božou milosťou buď pozdravený! V mene celého 

veľkomoravského ľudu ťa  prosím, pošli nám svojho syna, ktorý 

nás naučí novú, vlastnú reč a naučí nás písať tak, aby sa mohol 

vzdelávať aj môj ľud veľkomoravský. Chceme, aby aj 

v chrámoch Božích znela reč, ktorej ľud bude rozumieť.“ Otec 

Lev si to prečítal a vzápätí riekol Konštantínovi: „Počul si, syn 

môj? Musíš túto službu vykonať ty. Ale sám to nezvládneš! 

Pomôže ti  brat  Metod, lebo vy ste Solúnčania a my hovoríme 

čistou slovienčinou. Takáto žiadosť sa neodmieta.“ Hneď na 

druhý deň sa Konštantín pustil do práce.  Celé dni a noci tvoril 

nové slovanské písmo – hlaholiku. Spolu s bratom Metodom 

preložili do tohto písma aj Bibliu. Potom sa vydali na dlhú púť.   

5. júla 863 vkročili na územie Veľkej Moravy, kde ich privítal 

knieža Rastislav. Ich príchodom sa začala nová éra viery 

a vzdelania. Konštantín a Metod sa stali poslami viery a kultúry. 

Doniesli k nám z Byzancie aj dvojkríž, ktorý je dodnes na 

štátnom znaku Slovenskej republiky. 
 

Súčasnosť  
     Predchádzajúci text bol mojou fikciou. Takto nejako to mohlo 

prebiehať podľa mojich detských predstáv. Možno som sa 

odchýlil od skutočnosti. Nemám dostatočné historické vedomosti, 

ani som nechcel odpisovať z odborných kníh. Preto som len 

zatvoril oči a sníval... 

     Od príchodu Konštantína - Cyrila a Metoda už uplynulo 

neuveriteľných 1150 rokov, a napriek tomu sme na nich 

nezabudli. Čím sú pre nás takí výnimoční? V učebniciach 

dejepisu je im venovaná osobitná kapitola. Každoročne sa na ich 

počesť konajú slávnosti. Dokonca bol deň ich príchodu schválený 

za štátny sviatok. Napriek tomu som presvedčený, že veľká 

väčšina našich občanov ani nevie, prečo je 5. júl štátnym 
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sviatkom. Keďže sú v tom čase veľké školské prázdniny, deti 
o ňom vedia ešte menej. Inak by  v triedach  aspoň viseli nástenky 

na ich počesť. 

     Solúnski bratia nám dali dar nevyčísliteľnej hodnoty Položili 

základy slovenčiny. Tá odvtedy prešla dlhú cestu, vyvíjala sa 

a zdokonaľovala až do dnešnej 

podoby. Cyril a Metod otvorili 

cestu Bernolákovi aj Štúrovi. 

Z vlastnej skúsenosti viem, že 

naučiť sa slovenský pravopis, 

vzory, syntax, morfológiu či 

lexikológiu  nie je vôbec 

jednoduché! Ale aj to patrí 

k jazyku. Každý Slovák by 

mal ovládať slovenčinu v hovorenej aj písanej podobe. 

Znepokojuje ma, keď vidím vo svojom okolí ľudí, ktorí lepšie 

ovládajú cudzí jazyk ako ten svoj. A o pravopise radšej pomlčím. 

Mali by sme k svojmu jazyku všetci pristupovať zodpovednejšie. 

Toto dlhujeme svojim matkám, ktoré nám v rodnom jazyku 

spievali uspávanky, rozprávali rozprávky alebo ako väčším 

rozprávali veselé príhody zo svojho života. Toto dlhujeme aj 

solúnskym bratom! Posledný verš z motta hovorí, že každá duša 

bez písmen je mŕtva. Nebyť Konštantína a Metoda aj naša duša 

by bola mŕtva. Dnes by sme si nevedeli prečítať knihu 

v slovenskom jazyku, nevedeli by sme čítať Sväté písmo.  Preto si 

každoročne uctievame ich príchod na Veľkú Moravu. Dúfam, že 

v tejto tradícii budeme aj naďalej pokračovať!   

 

 

                                                     Lukáš Luknár, 8.A 

                                                   ZŠ Sídl. SNP Galanta 
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Slovensko 

 
Vlasť predkov mojich 
i moja domovina. 
Počtom krás svojich 
matku mi pripomína. 
 
Každý deň zrak môj uprie sa 
a srdce moje zaplesá, 
keď uzriem krásne doliny 
tej našej Podunajskej nížiny. 
 
Na poliach pšeničné klasy, 
zlaté jak mamine vlasy. 
Potoky tiahnuce sa v doline, 
sú štíhle sťa ruky mamine. 
 
Myseľ mi letí do diale. 
Tam, kde tatranské končiare 
strážia to nekonečné more krás 
a v očiach mám len svit a jas. 
 
                                                                                                          
                                                       František Vrbovský, 6. ročník 
                                                                        ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava 
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Prechod Čiernou dierou 
 

     Ahoj, volám sa Thomas, patrím do oddielu detských kozmonautov a 
mám číslo dva. Naše výberové konanie bolo dosť náročné, ale prešiel 
som ním. 
     Naša prvá misia: Preletieť Čiernou dierou.  

     Písal sa rok 1999, mal som 
práve 15 rokov, keď mi 
oznámili, že som  jedným z 
nich - detských kozmonautov. 
    „Číslo dva nástup!“ ozvalo 
sa z megafónu. Okamžite som 
sa obliekol a bežal na pristá- 
vaciu plochu. Do rakety nás 
nastúpilo päť. 
     „Všetci v poriadku?“ ozvalo 
sa z mikrofónu. „Áno, sme 

v poho...“ odpovedal som. Počul som odpočet a hneď nato sa raketa 
odlepila od zeme a vzlietla k oblakom. Asi po polhodine letu sme 
dostali hlásenie,  že sa môžeme odopnúť. 
     „Pripravte sa, o chvíľu preletíte Čiernou dierou,“ znelo hlásenie z 
veže.  
     Potom nás pohltila tma. Prebudil som 
sa vo zvláštnom zariadení a vedel som, 
že naša raketa to nebola.    
     „Čo to?!“ povedal som. Odopol som si 
pás, ktorým som bol pripnutý k sedadlu 
a otvoril som dvere. Ale to som nemal 
robiť. „Vcucol“ ma do seba prístroj 
podobajúci sa vysávaču, len 30-krát 
zväčšený. Radšej som bol ticho a bol som 
zvedavý, kam ma toto zariadenie vezie.  
     Pozrel som sa von z okienka a uvidel 
som svojich členov posádky v budovách 
rovnakých, ako sú u nás väznice. 
    „Čo to?!“ zopakoval som. Po chvíli letu 



 8 

sme prišli na miesto a prístroj ma vyhodil von robotickou rukou. 
Okamžite ku mne dobehlo asi dvadsať bytostí. Ale tie nevyzerali ako 
ľudia. Mali veľmi sploštené nohy a telá. Nemohol som sa ubrániť 
a tvárou mi preletel úsmev. 
     Všetci sa na mňa prekvapene pozerali. No čo už. Spútali ma a 
odviedli do veľkej temnej miestnosti.   
     „Hej, ty!“ ozvalo sa z kúta. Otočil som sa a zbadal som chalana, ktorý 
účesom pripomínal Elvisa . 
     „A ty si kto?“ spýtal sa ma.      
     „Patrím medzi jednotku kozmonautov, ktorí preleteli Čiernou 
dierou,“ odpovedal som mu.  
     „Takže oni to spustili znovu?“ spýtal sa rozhorčene.   
     „Čo? Tento program fungoval už skôr?“ spýtal som sa.  
     „Áno, aj ja som jedným z detských astronautov,“ povedal. 
     „Ako to že si nezostarol?“ spýtal som sa. Nestihol mi však 

odpovedať, lebo hneď 
nato sa otvorili dvere 
a odviedli ho preč.  
V tej miestnosti som 
strávil možno päť dní. 
Potom sa otvorili 
dvere a odviedli aj 
mňa. Dostal som sa 
do miestnosti, v 
ktorej už bola celá 
moja jednotka a 

nejaký podivný mužík, ktorý pripomínal trpaslíka z rozprávky 
o Snehulienke. 
     O desať minút vošiel dnu jeden z veliteľov agresora (takto sme 
nazývali ufónov). A na moje prekvapenie, a určite aj na prekvapenie 
mojej jednotky, prehovoril našou ľudskou rečou.        
„Čo tu chcete?!“ spýtal sa nás. 
 „Sme oddiel kozmonautov,“ odpovedal som pohotovo, lebo tento 
chlapík vyzeral, že dokáže rozlomiť aj päťdesiat kovových tyčí naraz. 
Povedal niečo tou ich hatlaninou ostatným agresorom a odišiel. Hneď 
nato k nám dobehlo pätnásť bytostí a zobralo nás preč.  
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     Ocitol som sa znova v našej lodi.  
     „JOU! Bol to len sen!“ pomyslel som si. Avšak som sa mýlil. Pozrel 
som sa von okienkom a uvidel som čudnú planétu. „Takže sen to 
nebol,“ pomyslel som si smutne. Pocítil som trhnutie a v tom okamžiku 
som sa ocitol späť v našej galaxii. 
     „Číslo dva počujete ma?“ ozvalo sa. 
     „Áno, počujem, ale máme problém. Mimo našej galaxie nás zajali a 
pustili iba mňa.“  
     „Ja som vravel, že sa to stane znova!“ ozval sa zúfalý hlas  
z mikrofónu. 
     Omdlel som a precitol som sa už našťastie v opatere našich lekárov. 
     „Si v poriadku?“ opýtal sa ma jeden z nich. 
     „Áno som v pohode,“ odpovedal som. Agent, neviem akej služby, mi 
oznámil, že o tom, čo som videl, musím mlčať. 
     Potom ma pustili k rodine, ktorá sa ma vypytovala, čo som videl a čo 
som zažil. 
     „Videl som iba kopu kameňov,“ povedal som im. Stále ma hrýzlo 
svedomie, že môj tím kozmonautov tam ostal trčať a ja som tu 
v pohode.  
     O dva dni nato mi 
volal predseda NASA 
a povedal, že do mora 
dopadla časť niečoho, čo 
sa podobá na raketu a či 
sa tam nechcem ísť 
pozrieť. 
     Išiel som, no bol to iba 
kus rakety, čo sa odpája, 
keď vletíte do protosféry.  
     Tajne som dúfal, že to dopadli chalani,  ktorým sa nejako podarilo 
ujsť a vrátiť sa na Zem. Bolo mi smutno. Sľúbil som si, že raz sa ich 
vyberiem zachrániť. 

         
              Branislav Béger, 8. ročník 

                                                    ZŠ s MŠ Horné Saliby 
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Miesto, ktoré mám rada 

                           

                     Na zelenom brehu  

 

Miesto, ktoré 

mám rada, je kúsok 

raja na Zemi, kam sa 

chodím zrelaxovať, 

oddýchnuť a načerpať 

energiu, ktorú tento 

čarovný kútik prírody 

vyžaruje. 

Jeho čaro ma láka najmä počas voňavej jari. Na brehu 

pokrytom zeleným kobercom vystrkujú svoje hlávky prvé jarné 

kvietky. Žlté blyskáče ako malé bodky na zelených šatách 

odrážajú slnečné lúče späť k vysmiatemu slniečku. Voňavé fialky 

vykúkajú  spomedzi listov a dvíhajú svoje hlávky, aby som si 

z nich natrhala kytičku do farebnej vázičky. Košatá vŕba 

pohojdáva svojimi 

dlhými kučeravými 

vlasmi a pozerá sa 

do zrkadla na 

pokojne sa valiacej 

hladine potoka. 

Odrazu si už svoje 
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vlasy zmáča vo vode zohriatej slnečnými lúčmi. Svoje kučery si 

vysuší sviežim  vánkom. V jej košatej korune štebocú vtáčiky, 

ktoré sa dohadujú ako najlepšie postaviť domček pre svoje deti. 

Štebot vtákov zrazu vyruší ryšavá veverička, ktorá ako na 

trampolíne skáče z konára na konár. Svojím huňatým chvostom 

hladká kôru starého javora, ktorý sa spokojne pohojdáva 

a podriemkava. Z trstiny sa ozýva hlasný kvakot žabiakov, ktorí 

ako o preteky súťažia o najkrajšiu žabiu princeznú. 

Slniečko pomaly zapadá za mohutné topole a dáva pokyn 

na sladký spánok. 

                       Text a fotografie: Darina Kožuchová, 8. ročník                                                                                                              

                                                      ZŠ s MŠ Horné Saliby                                   
 

Šťastie 
 
Šťastie, čo to vlastne je? 
Či slovo,  ktoré si vymyslelo nešťastie? 
Nech má nového kamaráta? 
Či čarovná bytosť, ktorá v snoch nás máta? 
 
Čo je to šťastie? 
Kde ho nájsť? 
Je v každom v nás,  
alebo len v niekom? 
 
Ale čo je šťastie? 
To je vtedy, keď sa malé bábo bezzubo usmeje, 
keď sa muž so ženou nájde, 
keď človek verí, že šťastie v každom z nás je.  
                                                                                                                                                                          
Paulína Maškovičová, 8. ročník, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava 
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Nápad 
 

     Celý príbeh sa začal 18. marca 2039. Bol to krásny, teplý a slnečný 
deň. Marek sa hral so svojím robotom. Bol zaujatý hrou, keď ho mama 
volala na obed. Odložil robota do poličky a šiel obedovať.  
Naobedovaný si ľahol na posteľ a zamyslel sa, aké by bolo skvelé, keby 
každý človek na zemeguli mal svojho 
robota. Nie obyčajnú hračku, ale 
skutočného robota, ktorý by vedel variť, 
prať, no proste by pomáhal ľuďom. Neváhal, 
zapol počítač a objednal si potrebné 
súčiastky cez internetový obchod.  
     Objednané veci po čase doniesol kuriér 
s počudovaním, na čo sú malému chlapcovi 
také veci.     
      Marek však nebol obyčajný malý chlapec, 
on dokázal zostrojiť všeličo bez návodu, bez 
pomoci dospelých. Poprezeral si doručené 
veci, nejaké ešte pohľadal doma a pustil sa 
do stavby robota. Nebolo to ľahké, no po 
piatich mesiacoch uzrel svetlo sveta nový 
robot.  Zobral ho ukázať spolužiakom, 
pochváliť sa, akého ma pomocníka.  
     Správy o šikovnom pomocníkovi sa šírili rýchlo ako medzi deťmi, tak 
aj medzi dospelými. Dostali sa až k Mattovi Shermanovi – majiteľovi 
Monopol Company. Ten bol z robota taký nadšený, že netrvalo  dlho 
a začal  robota  vyrábať  pre  celý  svet.  Roboty boli obľúbené, vyhľadá- 
vané a boli dobrými pomocníkmi pre veľkých aj malých. Ľudia ich 
používali pri každej práci až do chvíle, keď sa stalo niečo, s čím nik 
nerátal. Roboty sa vzbúrili.       
V roku 2044 začala vojna medzi ľuďmi a robotmi. Trvala päť rokov 
a ako víťazi z nej vyšli stroje.      
     Roboty sa začali správať k ľuďom tak, ako sa pred vojnou ľudia 
správali k nim. Z ľudí sa stali sluhovia, museli pracovať pre stroje. 
Takto to bolo dlhé roky, ľudia pracovali, roboty vymýšľali nové a nové 
projekty, planéta Zem im bola malá.   
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     Vyvinuli projekt NUKLEAR. Písal sa rok 4213. NUKLEAR bola 
vlastne dokonalá vesmírna loď.   
     Po viacerých skúškach  sa vesmírna loď vydala na svoju prvú misiu. 
Na nej objavila planétu NEKROPOL. Roboty začali prípravy na získanie 
ďalšej obývanej planéty v galaxii. Nerátali však s odporom kráľa 
NEKROPOLU, ktorému sa nepáčilo, že planétu Zem riadia roboty. 
A tak sa rozpútala medziplanetárna vojna. Trvala dlhé štyri roky. Kráľ 
NEKROPOLU spolu so svojimi vojakmi dokázal poraziť robotov a po 
viac ako 2000 rokoch sa skončila krutá nadvláda robotov na planéte 
Zem. 

Kráľ NEKROPOLU sa dohodol s ľuďmi, že si navzájom nebudú 
ubližovať a budú si rovní. Dohodli sa na rozdelení vesmíru. Každý mal 
svoju časť. 

                                                                 Mário Keszeg, 8. ročník  
                                                                   ZŠ s MŠ Horné Saliby 
 

Dážď 
           

          Kvap - kvap, počujem dážď.  

Povedz mi, čo nám prinášaš? 

Vietor či strach,  

smiech či prach? 

Si nemý, či čo?! 

Povedz nám už niečo! 

Len kvapká, mlčí. 

Až sa s nami takto rozlúči. 

Nič vám nepoviem, príďte na to sami! 

Pozerajte sa z okna,  

či skáčte medzi kalužami. 

                                             Lucia Sobolová, 5.B 

                                                ZŠ Sídl. SNP Galanta 

 



 14 

Rybačka na Kopaniciach 

 

 Očarujúce línie kopcov, maľované poslednými 

lúčmi slnka, odraz smutných vŕb na hladine jazera, 

„štekot“ divých husí – to je miesto, ktoré mám rád. 

 

  
 

Malebná obec na Kopaniciach – Petrova Ves, 

vytvára ojedinelú atmosféru nielen prírodou, ale i mojou 

vášňou, ktorou je rybolov.    

 Spoza obzoru ešte neprenikli prvé lúče slnka, keď 

sme sa chystali a nakladali potreby pre táborenie 

a rybolov. Na miesto sme prišli práve včas. Jazero 

prepožičalo svoje modro – zelené farby prírode.   

Farby sa striedali, sťaby ich niekto premaľovával 

štetcom. Nádhera. Je čas pripraviť náčinie. Nahadzujem 

prvý prút, potom druhý a verím, že sa mi pošťastí uloviť 

svoju prvú rybu v živote. Čakám. Kochám sa krásou 

prírody, počúvam štebot ranných vtákov. Trasochvost sa 

brodí cez blato, obzerá sa po raňajkách. Sýkorky veselo 

spievajú. Niekde v hlbinách rákosia divé kačky čakajú na 

vhodný okamih začať svoju púť na hladine. Na druhej 

strane jazera tisíce divých husí spieva svoj monotónny 

koncert, ktorý ma temer privedie do spánku.  

Z útlmu ma vyruší piskot udice, dáva najavo, že 

moje dobroty na háčiku zaujali  rybky, ktoré sa snažím 
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uloviť. Som napätý, nedýcham, čakám a trasiem sa od 

vzrušenia. Je čas. Uchopím udicu, zatiahnem, šmyknem 

sa, som od blata ... nevadí. Pomaly natáčam silon na 

navijak a cítim záťaž na konci. Bude to moja prvá 

ulovená ryba? Je. Pomaly ju vyťahujem na breh, brat mi 

pomáha. Od šťastia nedýcham.  

Neviem, či mám plakať a či sa smiať. Oboje. Je to 

moja prvá ryba. Je mi jedno, či je zima a či teplo.                                                                                                                                                                                            

Šťastie ma premôže. Kto to neskúsi, nevie...  

Miesto, ktoré mám rád... a budem mať rád. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a fotografie: Richard Matusek, 8. ročník 

ZŠ s MŠ Horné Saliby 
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Pokoj v duši 
 

Keď celá Zem sa ponorí do tmy 

a hviezdy vyjdú zo svojich úkrytov,  

keď celé mesto naplní sa hlučným tichom, 

prechádzam prstom po oblohe  

a kreslím svoje sny... 

 

Sny o tom, 

že chcem lietať ako vták 

vo svetle mesiaca a pouličných lámp,  

že nechcem mať v srdci smútok ani žiaľ. 

Nočný vánok odfúkne mi slzu z líca. 

Tá poletí vzduchom ďalej a ďalej, 

kým sa nevyparí a bude preč. 

O chvíľočku celkom zmizne. 

S ňou zmiznú aj všetky ostatné. 

 

A ja môžem začať kresliť svoje sny... 
 

                                                                                Lucia Saková, 8.B 

                                                       ZŠ Sídl. SNP Galanta 
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          Súhlasím s človekom, ktorý raz povedal, že kto nesedel na 

koni, skutočne ešte nežil. Je úžasným zážitkom dotýkať sa tak 

ušľachtilého zvieraťa, objímať ho nohami a každým jedným 

pohybom riadiť jeho smer. Jeho bezbrannosť a plachosť nám 

dáva pocit zaviazať sa k nemu láskou až za hrob. 

 Preto zbožňujem ten pocit, keď cválam pri západe slnka 

po poli, zadržiavam dych a preciťujem každý dotyk sedla, ako 

keby mal byť  posledný. Každým prejdeným metrom, ozvučeným 

dupotom kopýt si cením snahu koňa, na ktorom sedím.  

Môj úsmev sa mi z tváre vytratí v momente, 

keď potiahnem oťaže a víťazoslávne zvolám: „Hóó!“ Nastane 

ticho, kopytá sa prestanú ozývať, zmizne prach. Už počuť len 

kvapky potu, ktoré sa rútia kolmo dolu a s rinčaním sa rozpleštia 

o zem. Roztiahnuté nozdry sa stiahnu v minúte, keď koňa 

pohladkám po krku, pochválim. Hrdo zdvihne hlavu a tvári sa, že 

to bola hračka. No nie je to také jednoduché, ako sa zdá. Za 

každým dobrým výkonom 

sa skrýva plno driny a neraz i 

modrín. Kto to ešte nevyskúšal, 

nech nesúdi! 

 Jazdenie na koni nie je 

len o vození sa.                      

 Úprimne vám poviem, 

že väčšinu času stráveného v 
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sedle ani nesedíte, ale tlačíte svoje svaly k nadľudskému výkonu, 

aby sa neustále naťahovali, zároveň tlačili a nútite mozog, aby 

zosúladil ruky, pás, nohy a päty. Ak jazdíte po prvýkrát, po piatich 

minútach poriadneho klusu príde na vaše nohy poriadna triaška a 

svalovica trvá dobrý týždeň. 

No viete, prečo to stojí za to??? Pretože, je nemožné 

opísať ten pocit, keď po prvýkrát chytíte do ruky oťaže, 

potiahnete a kôň sa pustí tam, kam sa vám zachce. Opantá vás 

radosť a pocítite voľnosť o akej sa vám ani nesnívalo. Vtedy sa 

mu odovzdáte a poviete si, že môžete ísť aj na kraj sveta. On je 

tu, bude vždy pre vás a vy preňho! 

                                              Eva Augustínová, 9.A 

                                       ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo 
 
 
 

Mama 
Mama je tá, ktorú máme radi. 
Mama je tá, ktorej sa zveríme. 
Mama je tá, ktorú vidíme vždy. 
Mama je tá, s ktorou sa tešíme. 
Mama je tá, s ktorou plačeme. 
Mama je tá, s ktorou sa meníme. 
Mama je tá, s ktorou život začneme. 
 

                                                     Lucia Sobolová, 11 rokov 
                                                        ZŠ Sídl. SNP Galanta 
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Nový svet 

Píše sa rok 2469. Tento svet je iný, ako bol pred 400 rokmi. 

Vonku sa bez kyslíkovej masky nedá chodiť. Slnko za sivým 

mračnom vôbec nevidno. Deti majú zákaz hrať sa vonku. Ale 

nájdu sa aj také, ktoré ho porušujú. Aj Lisa a Emma. Lisa má 

jedenásť rokov a Emma desať. Od narodenia sú veľmi zvedavé 

a rady porušujú zákazy. 

Jedného dňa sa vonku hrali s loptou a tá sa im odkotúľala veľmi 

ďaleko. Ani jedna po ňu nechcela ísť sama, tak sa pobrali spolu. 

Objavili miesto, kam ich noha ešte nikdy nevkročila. Bol tam 

akýsi  veľký park, kde všetko akoby spalo. Nebolo tam počuť 

šum lístia ani štebot vtákov. Lopta sa odkotúľala do tohto 

čudného parku. Lisa ako staršia išla po ňu. Ako sa zohla, začula 

pískanie. Rýchlo sa narovnala a spýtala sa Emmy: 

,,Tiež si to počula?“ 

,,Áno. Čo to bolo?“ odvetila Emma, ktorá tiež vošla do parku za 

Lisou. 

Ten zvuk vychádzal zo starej budovy. Zvedavosť ich donútila 

pátrať ďalej. Keď sa priblížili k schátralej stavbe, uvideli 

obrovský kruh a vedľa neho červené tlačidlo. Začali si ho 

obzerať. Emmu začalo pokúšať stlačiť to tlačidlo.  

„Hej, Emma, nesmieš to stlačiť!“ 

No bolo neskoro. Emma ho stihla stlačiť. Vtom sa ten kruh začal 

otáčať. V ňom sa objavilo biele svetlo, ktoré ich vtiahlo do seba. 

Zrazu sa ocitli na mieste, ktoré doteraz nikdy nevideli. Svietilo 

tam slnko, všade samá zeleň a modrá obloha. Slnko jasne svietilo 

a príjemne hrialo. Nechápali, kde sú. Pomaly začali skúmať nové 

prostredie. Opäť počuli pískanie. Nečakane ich však zastavil hlas 

muža, ktorý si predtým popiskoval: 

,,Ďalej už nesmiete. Kde sa tu beriete?“ 

Všetko mu vyrozprávali. Aj on sa im predstavil: 

,,Som kapitán John. Nachádzame sa v Novom svete, ktorý si 

vybudovali ľudia pred stáročiami, keď už začali tušiť, že planéta 

Zem dlho nebude obývateľná. Presťahovali sa sem, aby prežili. 
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Mňa sem poslali zo Zeme zistiť, či by nás zo Zeme neprijali 

medzi seba.“ 

,,Ako dlho ste tu?“ spýtala sa Lisa. 

,,Sedem rokov. Neviem nájsť cestu späť. Možno mi s tým  

pomôžete,“ pokračoval. 

,,A prijmú nás obyvatelia Nového sveta?“ 

Na Emminu otázku odpovedal: 

,,Neboli veľmi nadšení, lebo sa boja, že zničíme aj ich svet. Ale 

napokon súhlasili. Musíme sa však zaručiť, že budeme prírodu 

chrániť a začneme sa k nej správať úplne inak.“  

,,To by nemalo byť ťažké,“ potešila sa Lisa. 

,,Myslíš?“ zapochyboval kapitán John. ,,Ľudia vedia byť veľmi  

nebezpeční pre prírodu. Ale možno už pochopili, čo pre nich 

znamená.“ 

Dievčatá mu ukázali cestu domov. Po návrate sa obyvatelia Zeme 

po skupinkách presťahovali do Nového sveta. Boli rozhodnutí 

podmienky obyvateľov Nového sveta dodržať. Ale podarí sa im 

to? 

                                                                Tereza Valovičová, 8.A 

                                                                  ZŠ Sídl. SNP Galanta 

Kniha 
Kniha je priateľom ľudí. 

Vďaka nej sa už nebudím. 

Krásne sny mi v hlave idú, 

možno sa mi aj raz zídu. 

Ja mám knižky veľmi rada, 

s nimi nie som nikdy sama.  

V nich som múdra kráľovná, 

aj odvážna princezná. 

Krásny rytier v lesklej zbroji, 

v nej ho nikdy nič nebolí. 

S rozprávkou mám krásny sen, 

po nej už mám krajší deň.                                                                    

Lucia Sobolová, 5.B, ZŠ SNP Sídl. Galanta 
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DEŇ V ŠKOLE OČAMI ŽIAKA 

 Aj takto to občas vyzerá 

 Vyučovanie sa začína o 8:00 hod. Do školy prichádzam aj v 
spoločnosti kamarátov. Jeden z nich pôsobí dosť unavene, a tak sa ho 
pýtam, prečo je unavený a bez 
nálady. Dozvedám sa, že jeho 
malá sestra Mirka opäť 
preplakala celú noc. Bolo mi ho 
ľúto. Viem, čo je to za trápenie 
mať mladšieho súrodenca.  
V tej chvíli ma do ruky šťuchol 
druhý kamarát a ukázal mi 
tabuľku na stene blízko dvier 
školy, na ktorej boli vypísané 
informácie o škole a tiež mená 
zastupujúcich učiteľov, keď 
niektorí chýbali. Do očí mi 
hneď udrel riadok s našou triedou, osmičkou, v ktorej mali byť v 
dnešný deň zastupované až 3 hodiny. Prekvapene sme sa s kamarátmi 
na seba pozreli a víťazoslávne sa usmiali. Tešili sme sa, pretože nás 
z týchto predmetov nečaká, chvalabohu, žiadna zlá známka a tiež 
preto, že keď máme nejakú zastupovanú hodinu, tak si napíšeme 
krátke učivo z knihy, prečítame a rozoberieme si ho. Potom riešime 
rôzne  tajničky a hlavolamy z daného predmetu. 
 Po príchode do triedy sme sa pozdravili so spolužiakmi a riešili 
sme dnešný deň, očakávajúc jeho ľahký priebeh vďaka absencii troch 
učiteľov. Zvonenie zvončeka rozpustilo našu konverzáciu a všetci sme 
si sadli na svoje miesta.  
 Do triedy vstúpil ráznym krokom učiteľ dejepisu a neskrýval 
svoj úsmev na perách. V rukách držal kôpku našich písomiek, ktoré 
sme písali pred troma dňami. To nasvedčovalo tomu, že priemerná 
známka z písomky nemohla byť horšia ako 3. To nás čiastočne 
upokojilo a pozdravili sme ho postavením sa. „Sadnite si!“ povedal 
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nám a tiež si sadol. Hodinu sme strávili preberaním nového učiva, 
skúšaním a zapisovaním známok. Tie boli presne také, ako sme 
očakávali - väčšinou to boli jednotky a pár horších známok, päťka bola 
len jedna. Aj tá bola kvôli nevydarenému pokusu o podvádzanie. 
 Nasledoval najťažší predmet dnešného dňa - chémia. V triede 
sme si pripravili zošity, učebnice a peračníky a nastúpení sme čakali na 
učiteľku chémie. Tá prišla presne po zazvonení a spolu sme išli do 
odbornej učebne. Posadali sme si na miesta a počúvali jej výklad. 
Potom nám predviedla dva pokusy, ktorými nám pomohla lepšie 
pochopiť učivo. Nadiktovala nám poznámky a ešte popritom 
odpovedala na naše zvedavé otázky. Po skončení chémie sme sa 
disciplinovane vrátili do triedy.  
 Na prestávke sme sa rozprávali o projektoch, ktoré sme si mali 
pripraviť na biológiu. Mali sme zadané celkom 3 témy na výber.  
 Predposledná hodina nebola vôbec ťažká. Každý z nás pri 
tabuli odprezentoval svoj projekt a pani učiteľka ho spravodlivo 
ohodnotila známkou. Horšie známky ako dvojky dnes nepadali. 
Spokojnosť bola vidieť aj na učiteľke biológie.  
 Šiesta hodina bola informatika. V sprievode zastupujúcej 
učiteľky sme sa presunuli do učebne vybavenej počítačmi. Náš pán 
učiteľ nechal na stole papierik s odkazom, že máme spraviť plagát na 
futbalový zápas našich žiakov proti žiakom súkromnej školy v meste. V 
našich hlavách hneď bežali predstavy o plagátoch a začali sme s ich 
realizáciou. 
Darilo sa nám a vytvárali sme zaujímavé plagáty. Asi to bolo aj témou, 
ktorá sa nám páčila. 
 Po poslednom zvonení zvončeka sme vypli počítače a opustili 
sme učebňu. Obliekli sme si bundy, obuli topánky a odchádzali sme zo 
školy s myšlienkou, že zase sme strávili ďalší pekný deň v našej, nami 
nie až tak obľúbenej, škole. 
 

                                                       Linda Uhričová, 8.trieda  
                                                      ZŠ s MŠ Zemianske Sady 
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M I K I 
 

Za svojho muža Dávida som sa vydala, keď som mala 

iba 19 rokov. V tej dobe som bola v piatom mesiaci, ale 

Dávida som milovala a zobrali by sme sa aj vtedy, ak by 

som nebola tehotná. 

Dávid bol veľký „horseman“ a na našej svadbe 

nesmeli kone chýbať. Chceli sme počas obradu sedieť 

na koňoch, no Dávid to nakoniec zrušil, pretože sa bál, 

aby sa mi niečo nestalo. 

Tak sme sa rozhodli inak. Každý sme v jednej ruke 

držali koňa. Ja som držala krásnu čiernu kobylu Deinu 

a Dávid držal svojho najlepšieho kamaráta a spoločníka 

žrebca Mikiho. Bolo to krásne. Doteraz mám na našu 

svadbu veľmi krásne spomienky. 

Kone nás sprevádzali celým naším životom. Dávid 

miloval kone, 

a to som sa od 

neho naučila aj 

ja. A nielen ja, 

ale aj náš syn 

a dcéra sa to 

naučili. Žrebec 

Miki nebol len 

obyčajný kôň. 

Bol to náš ka- 

marát, spoloč- 

ník, učiteľ. Pomaly sme všetci starli a síl nám ubúdalo, 

no Miki akoby bol stále mladý. Stále mal veľa sily 
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a oplýval radosťou zo života. Stále bol schopný nosiť 

sedlo a na ňom jazdca. 

Môjho muža začali trápiť kĺby a musel prestať 

jazdiť. Preňho to bolo hrozné, stále pokúšal svoje 

zdravie, no do sedla sa vrátiť nemohol. Naďalej však 

trávil čas s koňmi, chodil s nimi na pastvu a rád sa 

s nimi rozprával. Hlavne s Mikim. S ním dokonca ležal 

v jeho boxe. Väčšinou sa s ním rozprával, no veľakrát 

mu čítal aj rozprávky. Miki bol ako naše dieťa a páčilo 

sa mu to. Len Dávid potom nemohol vstať. 

Miki mu vždy pomohol postaviť sa, tlačil ho 

 hlavou. Dávid mu musel dať aj božtek na dobrú noc. 

Bez toho by Miki nezaspal. Roky plynuli a s Dávidom 

sa to stále zhoršovalo. Veľmi ma to trápilo. Raz sme ho 

museli odviezť na kliniku, a odtiaľ sa už nevrátil. Bola 

to rana, hlavne pre mňa a Mikiho. Nevedela som, či je to 

naozaj, alebo je to len zlý sen. Aj Miki bol šokovaný, 

vôbec nevedel, kde Dávid je. Nevedel, či sa vráti, či 

znova za ním príde... Dokonca nám aj raz ušiel z boxu 

a nevedeli sme ho nájsť. Koľko som sa naplakala za 

Dávidom a za Mikim, keď ušiel. No vždy sa vrátil. 

Ukázalo sa, že Miki hľadá svojho pána. Neskôr som sa 

s Mikim rozprávala aj ja. Povedala som mu, že Dávid 

umrel. Neviem, či mi Miki rozumel. Vyzeralo to, že áno, 

pretože bol veľmi smutný a bolo vidieť, že stratil zmysel 

života. Dávida sme pochovali pod veľký agát, kde sme 

sa prvýkrát pobozkali. 

Mikiho som zobrala na toto miesto, aby vedel, 

kde Dávid je. Bol stále smutnejší. Už nechcel byť vo 

svojom boxe. Vždy vykopol dvere a  našli sme ho pod 
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veľkým agátom. Ležal pri Dávidovom hrobe ako vtedy, 

keď ešte Dávid žil a čítaval mu knihy. 

Samozrejme mu to chýbalo. Už vôbec nechcel ísť do 

svojho boxu. Keď sa k nemu niekto priblížil s ohlávkou 

v ruke, začal byť agresívny. Miki iba ležal pri hrobe 

svojho pána. Ležal tam stále: v daždi, v zime, v lete, 

v mraze, v búrke... 

Neskôr prestal jesť a piť. Vedela som, že je zle, že sa 

Miki trápi, chcela som mu pomôcť, no márne. Videla 

som, ako žiali a chce ísť za svojím pánom.  

Nakoniec Miki zomrel na podchladenie. Už nebol 

nešťastný a konečne mohol byť spolu so svojím  

pánom... 

                                             Laura Kovácsová, 9. trieda 

                                               ZŠ s MŠ Zemianske Sady 

 

Hviezda 

                Malá hviezda na nebi žiari, 

alebo sa mi to len marí? 

Žiari ako slniečko, 

privieram moje viečko. 

Na nebi je úplne sama, 

chýba jej tam jej vlastná mama. 

Aha, na nebi už je ďalšia, 

druhá, tretia, štvrtá, piata. 

A už hviezda nie je sama. 

Hviezda niečo robiť mieni, 

aha deti, 

šťastne svieti.  
Lucia Sobolová, 11 rokov, ZŠ Sídl. SNP Galanta 
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Hľadanie odpovedí 
 

Ak mám pravdu povedať, nie je ľahké nájsť odpoveď na 

otázku, do akej miery médiá ovplyvňujú náš život, či sú viac užitočné, 

alebo škodlivé. Žijeme v dobe, v ktorej si my ľudia už len veľmi ťažko 

dokážeme predstaviť svoj život bez televízie, internetu, telefónu, novín, 

časopisov, kníh a ďalších médií, ktoré sa pre nás stali akousi 

prirodzenou nevyhnutnosťou. Neviem ako vy, ale ja vnímam svoje 

okolie veľmi intenzívne. Prínos médií v dnešnom modernom svete 

nemožno poprieť, no nemožno ich ani jednoznačne odsúdiť. Ak sa 

poriadne rozhliadneme okolo seba, zistíme, že množstvo z nich ani 

nevnímame, pretože ich berieme ako úplnú samozrejmosť. Celý náš 

život, naša práca, naše učenie, každý náš pohyb sa dejú a prebiehajú 

prostredníctvom nich. Preto si občas kladiem otázku: ,,Dokázal by 

dnešný človek bez médií existovať?“ 

Niekedy sa vo svojich myšlienkach pristihnem, ako uvažujem 

o dôležitosti médií, ktoré nám pomáhajú každodenne uľahčovať život. 

Vďaka nim sa k nám informácie z celého sveta dostanú v priebehu 

niekoľkých minút. Sú to najmä rozhlas, televízia, internet. Ale inokedy 

mám zas pocit, že informácie, ktoré nám sprostredkúvajú, prinášajú do 

nášho života viac zla ako osohu. Prichádzajú aj s neoverenými 

informáciami, len aby zvýšili záujem divákov, poslucháčov  či 

čitateľov. My im veríme. Až neskôr zistíme, že tieto informácie 

neobsahovali pravdu. 

          V škole nás učia, že správy majú byť výstižné a pravdivé.  

Ale realita je iná... Vo svete novinárov a redaktorov prebieha silný 

konkurenčný boj, a preto sa každý z nich snaží prísť s informáciou prvý, 

chce byť zaujímavý a vybudovať si dobrú povesť. Ich métou je 

novinárska cena za kvalitný a výstižný článok. A čo tzv. paparazzi? 

V honbe za senzáciou sa neštítia ničoho. Narúšajú súkromie ľudí, ktorí 

podľa Listiny  ľudských práv a slobôd majú naň právo. 

  Niekedy, keď sledujem hlavné správy televízií, mám dojem, 

ako by vysielali len trestné činy. Pri ich sledovaní nadobúdam dojem, že 

svet je zlý a všetci ľudia robia iba zlé skutky. A to vôbec nie je pravda! 

Bez takýchto informácií by som sa pokojne zaobišla. Ale aby som 

novinárom nekrivdila, vedia byť veľmi pohotoví a svojimi spravo- 

dajstvami zachraňujú aj ľudské životy. Alebo poukazovaním na 

nedostatky v ekologickej oblasti pomáhajú zachraňovať živočíšstvo,  
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rastlinstvo, vodstvo... Médiá teda majú široký záber: prinášajú veľké 

množstvo informácií, ktoré nás rozveselia i zarmucujú, potešia 

i nahnevajú; niekedy nás pobavia, inokedy nudia. Sú také ako život. Sú 

tu pre nás, ale nemali by zabúdať, že my sme tu pre ne! 

Bez médií sa dnes už nezaobíde nikto. Ani ja. Keby som mala 

urobiť svoj rebríček obľúbenosti médií, na prvom mieste by bola 

nepochybne kniha. Môj život je vďaka pánovi Guttenbergovi, ktorý 

zostavil stroj na tlačenie kníh, oveľa pestrejší a zaujímavejší. Odvtedy 

ubehlo päť storočí a spomínaný pán by sa veľmi čudoval a tešil, keby 

videl ľudí s knihami v rukách. Pre mňa kniha znamená veľmi veľa. 

Vďaka nej môžem na chvíľu uniknúť z reality a nechať svoju myseľ 

unášať sa vlnami fantázie. Len škoda, že mladých s touto  záľubou je 

v mojom veku málo. Všetci by si mali uvedomiť pravdivosť citátu: 

,,Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť 

však znamená stávať sa hlupákom.“ 

         Hľadám odpovede ďalej. Slúžia média človeku alebo mu škodia? 

Myslím si, že jednoznačná odpoveď neexistuje. Všetky vznikli za 

jediným účelom – informovať čo najviac ľudí a čo najrýchlejšie. Vplyv 

médií na človeka sa nedá poprieť. Medzi mojimi vrstovníkmi je 

najpopulárnejší počítač. Kedysi naši rodičia po návrate zo školy hodili 

tašku do kúta a vybehli na dvor hrať sa až do súmraku. Dnes deti 

prichádzajú domov zo školy a tiež hádžu tašku do kúta, no nebežia na 

dvor, ale k počítaču. O chvíľu sú už na sociálnej sieti a zotrvávajú tam 

aj niekoľko hodín. Najhoršie dopadnú tí, ktorí sa stanú otrokmi 

virtuálnych hier, z ktorých väčšina sú brutálne, akčné a bojové ,,hry“. 

Musíme si dať preto pozor, aby masmédiá nezačali zastierať rozdiely 

medzi skutočnosťou a virtuálnym svetom.   

Francúzsky spisovateľ Antoine de Saint Exupéry napísal: 

,,Aj o vetre, ktorý trhá plachty, sa dá povedať, že ich zároveň 

formuje do tvaru krídel.“ Je to pravda. Ak si každý z nás uvedomí 

aj negatívnu stránku médií, získame silu a múdrosť. Médiá 

zmenili svet a snažia sa zmeniť aj charakter človeka. Je len na 

nás, či im to dovolíme... 

Alexandra  Kubalcová, 8.A 

ZŠ Sídl. SNP Galanta 

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Vietor
http://sk.wikiquote.org/wiki/Trhanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Plachta
http://sk.wikiquote.org/wiki/Formovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Tvar
http://sk.wikiquote.org/wiki/Krídlo
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Vodička 

Voda, voda vodička, 

si jak naša mamička. 

Pijeme ťa neustále, 

dobrý pocit z toho máme. 

Najlepšia si z vodovodu, 

chutíš ako prameň zrodu. 

Bez bubliniek, bez chémie,     

osvieži nás, tak ju pime! 

 

Bez vody sme stratení - 

Afrika to potvrdí. 

Tam sa bez nej ťažko žije, 

nikto sa tam neumyje. 

 

Smädné sú aj ťavy v púšti, 

nikto ich tam nepoteší.  

Coca-colu vynechajme,  

čistú vodu hneď si dajme. 

 

 Bez sladidla, bez farbiva,                                                                                 

 pitná voda dobrá býva.     

                                          Dagmar- Anita Iabloncic, 6.A 

                                      ZŠ s MŠ K. Kuffnera, Sládkovičovo 
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Večne živá spomienka 
 

„Bola jar, krásna jar v roku 1940, kedy sa to všetko začalo...,“ takto 

začína babička svoje rozprávanie, keď sa jej spýtam na druhú 

svetovú vojnu. Vzdychne si a sadne na lavičku vedľa mňa. Slzy sa 

jej natisnú do očí a začína rozprávať príbeh svojej mladosti - veľmi 

bolestivom období pre ňu, ale aj pre mnohých ďalších. 

„Babi, ak sa na to necítiš, nemusíš...“ 

Nenechá ma dopovedať. 

„Chcem!“ povie rozhodne a začína rozprávať príbeh svojej 

najlepšej kamarátky...  

* 

„Volala sa Žofka, mala asi toľko rokov, koľko ja, okolo dvadsať a 

bola nádherná.“ Zrazu zostalo ticho. Čakám, nechcem ju prerušiť. 

Znovu si vzdychne a pokračuje: 

„Mala však jedinú smolu – bola Židovka. Jej mamička bola 

najpríjemnejšou ženou v celej dedine. Nikoho neohovárala, 

nikomu neublížila, každému len pomáhala, a toto bola vďaka? No 

bola? Zaslúžila si to? Takýto osud? V ten čierny deň som bola 

u nich. Rozprávali sme sa o frajeroch. Vieš, v našej dedine bolo 

plno švárnych junákov a Žofka bola najkrajšia, takže ju všetci 

chceli. Zrazu prišla moja mamička. Bola celá bledá, akoby mala 

smrť v očiach, a povedala jedno jediné slovo: ,,Prišli!“ Žofkina 

mamka vstala a znervóznela. Žofka sa rozplakala a ja som 

nevedela, čo mám robiť. Ale veď... Žofkin otecko je  

katolík, nemôžu jej ublížiť, alebo sa mýlim?“ Bola som v tej dobe 

naivná, neuvedomovala som si svet taký, aký naozaj je – krutý. 
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Mamička ma na prosbu Žofkinej mamy chcela zobrať domov. 

Niekto zazvonil. Do bytu vkročili  dvaja mladí muži. Na rukáve 

mali hákové kríže. Gardisti! O chvíľu sa mi naskytol veľmi bolestivý 

obraz. Žofku viedli aj s mamou na stanicu. Chcela sa so mnou 

rozlúčiť, ale ja som sa bála, že gardisti odvedú aj mňa. Rozlúčili 

sme sa pohľadom. Plakali sme. Zašli za roh. Utekala som na druhý 

koniec záhrady (náš dom mal výhľad na stanicu). Náramne som 

plakala. Na stanici práve zastal vlak z Trenčína. Žofkin otecko sa 

vracal z práce. Padol na kolená, zopäl ruky, rozplakal sa a prosil 

gardistov, aby mu pustili rodinu, veď už sú prekrstení. Bolo to 

márne. Gardisti ich naložili na vlak. Žofkin otec padol na zem 

a umrel. 

* 

Nedalo mi to, tak som babkino rozprávanie prerušila:  

„Ako to, že umrel?“ 

„Keď zbadáš svoje dieťa, ako ide na istú smrť, položí ťa to, 

Karinka,“ pohladila ma po tvári a zároveň mi utrela slzu. 

„Dostal infarkt. Padol a bolo po ňom. Žofku som vtedy videla 

naposledy. Nepočula som už o nej, akoby odvtedy neexistovala.“ 

Znovu si vzdychla. Bola veľmi rozrušená, tak som jej priniesla 

pohár s vodou.  

„Babi, napi sa, prosím.“ Vzala pohár s vodou a odpila si: 

„Vieš, prečo ti to hovorím, Karinka? Pretože viem, že tu už dlho 

nebudem a chcem, aby si vedela, čo som prežila.“ 

„Samozrejme, babi, pokojne hovor.“  

Položila pohár a  pokračovala...  

* 
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Ďalší príbeh je ešte smutnejší. Zobrali aj rodinu Janka, môjho 

veľmi dobrého kamaráta. On už bol starší, mal ženu aj detičky. Tie 

detičky za nič nemohli. Mal dve krásne dcérky. Jedna mala dva 

roky a druhá štyri. On bol tiež nevinný! Jediné, čím sa previnil 

bolo to, že sa nebál gestapa. Chcel ochrániť jednu rodinu 

a zobrali aj tú jeho! Čestný človek! Och, a tie deti, chúdence! Tie 

sa ako previnili? Obe svoje deti si niesol na rukách. Hľadel hrdo 

pred seba. Nevzpieral sa, bol vyrovnaný so životom, aj so smrťou. 

Za ním šla jeho žena. Janova manželka plakala. Moja mamička 

vystrčila ruku a podala jej kúsok chleba s vodou. Jeden 

z gardistov sa rozbehol rovno k nám. Nebol agresívny, skôr jej 

radil, aby to nerobila, lebo bude nútený zobrať aj ju. Mamička ho 

poznala, bol u nich raz aj na návšteve. Dobre mu vynadala 

a povedala, že ho už viac nechce vidieť. Vtom k nemu pristúpil 

druhý gardista, ten bol krutejší. 

* 

„Babi, a nič ti neurobili? Bola si teda odvážna!“  

„Nie, neurobili. Svedomie to tomu mladému chlapcovi nedovolilo. 

Už-už nás ten druhý chcel zobrať, ale on mu v tom zabránil.“  

,,A o nich si už tiež nič nepočula?“  

„O nich áno. Jeho žena sa transportu ani nedožila, zabili ju rovno 

na stanici. Detičky mu zabili tam, v koncentračnom tábore. A on 

vraj prežil, ale už sa tu nikdy neukázal. 

Rozplakala sa. Plakala som s ňou.  

Rozprávala to s takým citom a bolesťou, že sa to premietalo pred 

očami aj mne.  
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V tej chvíli som bola po prvýkrát úprimne vďačná Bohu, že som sa 

narodila až teraz, keď žijeme v mieri. 

* 

Teraz, keď som staršia, to vnímam ešte viac. Babička, ktorú som 

tak  neskutočne milovala a ktorá mi bola vzorom, ma 

prednedávnom navždy opustila. Sedím tu, pozerám na jej 

fotografiu a plačem. Plačem, lebo smútim za neskutočne 

odvážnou a inteligentnou ženou a znovu a  znovu si premietam 

vetu, na ktorú nikdy v živote nezabudnem. Vetu, ktorá mi zmenila 

pohľad na život, ktorá mi ukázala, ako si treba život vážiť: 

„Bola jar, krásna jar v roku 1940, kedy sa to všetko začalo...“ 

 

                                Karin Struhárová, 8.B   

                             ZŠ  Sídl. SNP  Galanta 

 

 


