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Milí priatelia, 
 

         na dvere nám už klopú Vianoce s množstvom pekných 

darčekov najmä pre deti. Aj Galantská knižnica  pripravila 

pre milovníkov umeleckého slova darček – nové číslo 

časopisu Pod lupou. Obsahuje množstvo básní i prozaických 

útvarov, ktorých autormi sú talentované deti z Galantského 

okresu.  

V tomto čísle uverejňujeme tvorbu žiakov 3.-5. ročníkov   

zo  slovenských aj maďarských základných škôl.  

Ak ste si Vy, starší žiaci, nenašli svoj príspevok, nezúfajte! 

Uverejníme ho v ďalšom čísle. 

        Snívať je krásne! Všetky deti rady snívajú, čo nám 

ukázali aj vo svojej tvorbe. Popustili uzdu svojej fantázii, 

vzali do rúk pero.... A výsledok? Uvidíte, ak sa začítate do 

nášho časopisu. 

        Prajeme Vám krásne Vianoce a veľa, veľa tvorivých 

nápadov 

                                               

                                                                  redakčná rada 
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Pozlátené Vianoce 
 

Na stromčeku svieti 

hviezda, 

žiari až do 

vtáčieho hniezda. 

Anjel lieta po 

zimnom kraji, 

darček , 

prekvapenie, tají. 
 

Z neba padá malá 

hviezdička, 

každý vidí, že prichádza Pani zimička. 

Na stole voňajú sladké venčeky, 

v lese behajú malé jelenčeky. 
 

                                                        

Už sa nesie kapor chutný, 

                                                        

veľký darček nie je nutný. 

                                                        

Stačí, že zatvoríme viečka 

                                                        

a rozsvieti sa krásna vianočná sviečka. 
 

                                                                                           

Veronika Kajošová 

                                                                                  

5. ročník, ZŠ s MŠ Horné Saliby 
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Krajina ticha 
 
,,Zase sa hádajú? Vari tu nikdy nebude ticho?“ zahundrala Alexa, 
ktorá si práve písala poznámky do tajného denníka. Mala v ňom 
všetko – aj rodičovské hádky. Vybehla z bytu na ulicu. Až vtedy si 
spomenula, že zabudla schovať svoj tajný denník. Ale už sa jej 
nechcelo vrátiť domov. Vošla do parku, kde hľadala vytúžené ticho. 
Vtom zbadala malú búdku, ktorá tam predtým nebola. Vošla do nej. 
Bola prázdna, videla len špinu, pavučiny a jedno zrkadlo. Toto 
zrkadlo ju lákalo, aby sa doň pozrela. Prikročila k nemu. Zrazu 
fúúúúú! Zafúkal vietor a Alexa sa ocitla na úplne neznámom mieste. 
Na krásnej zelenej lúke rástli hríby a kvety vysoké ako stromy. Zrazu 
nad ňou preletel drak. Ale keď sa lepšie pozrela, zistila, že je to 

nádherný farebný motýľ. 
,,Ten mi neublíži, je taký krásny!“ 
povedala si a pokračovala vo 
svojej výprave. Cestou stretla 
malého škriatka so špicatými 
ušami. Jeho veselé očká pozerali 
na Alexu priateľsky. 
,,Kto si, slečna? Ako si sa sem 
dostala?“ opýtal sa jej. 
„Volám sa Alexa. Ani sama 
neviem, ako som sa sem dostala. 

Pamätám si len to, ako som zbadala zrkadlo, pozrela som sa doň, 
zafúkal vietor a ja som sa ocitla tu. A čo je toto vlastne za miesto?“ 
spýtala sa. 
„Fantázia,“ odvetil škriatok tajomne. 
„Fantázia? Myslela som si, že Fantázia existuje len v rozprávkach,“ 
začudovala sa Alexa.  
„Ak chceš, mohol by so ti to tu poukazovať,“ navrhol škriatok. 
„Dobre,“ súhlasila.  
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So škriatkom sa vozila na kvetinovej dráhe, lietala na obrovskom 
motýľovi, skákala na želatínovom hrade a prežila mnohé úžasné veci. 
Na tomto mieste jej bolo skvele. Dlho sa so škriatkom rozprávali 
a okolo bolo nádherné ticho. Daroval jej aj čarovné zrkadlo. 
,,Keď sa doň pozrieš, uvidíš, čo sa deje v tvojom svete,“ vysvetľoval 
jej. Alexa ho hneď vyskúšala. Uvidela svojich rodičov, ktorí boli zúfalí, 
keď ju nikde nenašli. Otec išiel na políciu a mama sedela v Alexinej 
izbe a listovala v tajnom denníku. Pri jeho čítaní plakala. 
„Prečo som si nikdy nevšimla, ako moje dieťa trpí?“  
Alexandra  v tom momente  úplne zabudla na starosti, hádky, krik  
a zatúžila vrátiť sa k rodičom. 
„Musím ísť ihneď domov. Kde je tu východ?“ spýtala sa . 
 Škriatok ju doviedol k obrovskému zrkadlu. 
„Musíš doň pozrieť, znova zafúka vietor a ty sa ocitneš na tom istom 
mieste, odkiaľ si sa do sveta Fantázie dostala.“  
Tak sa aj stalo. Alexa sa ponáhľala domov. Keď ju mama zbadala, 
veľmi sa potešila.  
„Kde si bola, srdiečko?“ spýtala sa jej  ustarostene. 
„Bola som na mieste, kde mi bolo dobre. Nikto sa tam nehádal ani 
nekričal. Bolo tam nádherné ticho.  
„Neboj sa,“ prerušila ju mama, „aj tu sa už  budeš cítiť dobre.“ 
„A kde je otec?“ zaujímala sa Alexa. 
„Išiel na políciu nahlásiť, že si sa stratila.“  
Otec sa o chvíľu vrátil. Keď našiel Alexu doma, veľmi sa potešil. 
Odvtedy sa už  rodičia nehádali. A ríša Fantázie? Možno ju využívajú 
ďalšie deti, lebo Alexa ju už nepotrebuje. 

 

                                                                        Lucia Šišoláková, 5.ročník 
                                                                            ZŠ Sídl. SNP, Galanta 
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O loptičke 
 

Bola jedna loptička:  

červená a maličká. 

Tomáš ju hádže Peťkovi, 

Peťko Paľkovi, 

Paľko Miškovi, 

Miško Rudkovi, 

Rudko Peťkovi... 

A tak stále dokola, 

kým loptička nezvolá: 

„Hlava sa mi z toho točí, 

som ako na kolotoči!“ 

                                                   Branislav Kvočka, 5. ročník 

                                                             ZŠ SNP Galanta  

 

   

PRIŠLA  JAR 
 

Čo to vonia spoza kríčka? 
Predsa malá fialôčka. 
Včelička sa raduje 
a všetkým jar zvestuje. 
 
Slniečko už zasvietilo, 
trávičku nám zobudilo. 
Snežienky sa potešili, 
zo zeme sa vystrčili.                   
                                  Denis a Šimon Urbánkoví 
                                        ZŠ J. Fándlyho, Sereď 
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               Moje prázdniny na Balatone. 
 

     Cez Maďarsko sme prechádzali už veľakrát, ale toto leto sme sa 
rozhodli, že tam týždeň zostaneme. Vybrali sme k jazeru Balaton. Cesta 
autom trvala štyri hodiny. Bývali sme v chate dedovho bratranca. I keď 
nám trstina zakrývala výhľad na vodu, aj tak sme počuli zvuky vĺn. Dedo 
nás zobral na vodu v kanoe a keďže sme so sestrou ešte nevedeli plávať, 
mamina s ocinom sa na brehu strašne báli. Nevedeli, že voda je nám iba 
po krk. Potom nám dedo povedal, že to môžeme vyskúšať vo dvojici. 
Sestra bola taká nešikovná, že ma tresla po hlave pádlom, keď sme išli 
ďalej v kanoe sami. Veľmi sme sa nasmiali na tom, akí sme nešikovní. 
     A viete, čomu sme sa ešte smiali? V tráve sme objavili svätojánsku 
mušku, ktorá v tme krásne svietila. Moja sestra Karin sa ju rozhodla 
ukázať mame a otcovi, ktorí sedeli na terase chaty. Až vo svetle lampy 
uvidela, aké čudo držala v ruke. Vykríkla a pustila mušku na zem. Všetci 
sme sa zasmiali.   
     Z dovolenky sme sa vrátili plní zážitkov. Budúce leto sa tam vyberieme 
znova.      
 

                                                            Juraj Hanzel, 3.A, ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 
 

 

MOJE RÁNO 
Keď sa ráno zobudím, 

okienko si otvorím. 

Vonku vtáčik spieva 

a na mňa sa díva. 
 

Pretriem vodou rýchlo očká, 

čaká ma už pohár mliečka. 

Učešem si dlhé vlásky, 

oblečiem si krásne šatky. 
 

Slniečko sa na nás smeje, 

do školy sa poberieme.              

                                                               Juliána Naďová 

                                                            ZŠ J. Fándlyho, Sereď 
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PANI   JAR 
 
Zavítala k nám už jar, 
pošteklila našu tvár. 
Slniečko vykuklo spoza oblakov 
a nazrelo do všetkých oblokov. 
 
Vôkol počuť vtáčí spev. 
Je to krása, to mi ver! 
Zajačik si v tráve hopká 
a medveď zas v lese cupká. 
 
Už jar prišla pomaličky, 
aj kvietky zdvihli hlavičky. 
Celý svet sa raduje, 
že tu zas jar kraľuje.  

                                                                                             Simona Miklášová  
                                                      ZŠ J. Fándlyho, Sereď  
 

Moja vlasť 
 

S lovensko je naša vlasť, 
L ásku k nemu treba mať. 
O rava je ďaleko, 
V rchy sú v nej vysoko. 
E šte máme krásne mestá, 
N itra si je hradom istá. 
S ú tu rieky, jazerá. 
K aždý si ich obzerá. 
O to je Slovensko naj, že je to môj rodný kraj. 
                 
          Natália Hrdlicová, 4.ročník, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Sereď 
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Nahnevaná voda 

 

Tečie, tečie vodička 

pobozká ma na líčka. 

Keď sa voda nekuká, 

hodíme tam smetiská. 

„Ej, ej, vy nezbedníci, 

čo to do mňa hádžete,  

veď mám nové šaty  

z tej priesvitnej hmoty!“ 

„To budú záplavy!“, hovorí si. 

Keď si veľmi silný,  

choď si to s ňou porovnať si. 

„Poďme sa s ňou uzmieriť!“ 

kričí Ivko, 

„a možno ju pozveme na dobré pivko!“ 

Neznečisťujme už vodu, 

nerobme jej veľkú škodu! 

 

Martina Lábska 

5. ročník, ZŠ SNP Galanta  
 
 

 



 10 

Európa 

 
Európa je svetadiel, 

kde už dlhú dobu vládne mier. 

Štáty sú priateľstvom spojené 

a preto príbehy máme dojemné. 

Možno máme dlhé telo, 

hnedé vlasy, veľké čelo 

či hnedé ruky, 

vo vnútri sme všetci rovnakí. 

Žijeme tu všetci spolu. 

Niekto má rád kino, 

iný školu. 

Sme ľudia, 

ktorí svetom blúdia. 

Možno je v inej krajine 

viac peňazí, viac ropy, 

aj tak sú to najkrajšie  

miesta našej Európy. 

 

                                                                    Lucia Sobolová 

                                  Gymnázium Janka Matúšku Galanta 
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Moje mesto 
 
M esto v ktorom bývam, sa volá Sereď. 
E šte tu s nami býva aj babka. 
S tále chodíme do mestského parku. 
T ečie tu rieka Váh. 
O kolie rieky sa mi veľmi páči. 
 
R odičia sa o nás veľmi dobre starajú. 
O tec veľmi dobre varí. 
D obrý kuchár je aj môj dedko. 
I nak lokše od babky sú vynikajúce. 
N ajradšej mám, keď sme všetci spolu. 
A keď príde na návštevu môj bratranec Miško. 
                                                          
                                                                Eliana Žáková, 4. ročník  
                                                          ZŠ P. O. Hviezdoslava, Sereď 

V mori 
 

     Kde bolo - tam bolo, žila raz v mori jedna rodina. 
Mali aj malého synčeka, ktorý sa volal Koral. Všetci mali 
namiesto nôh plutvy a vedeli dýchať pod vodou. 
     Jedného dňa sa Koral vydal na cestu morom. Plával 
spolu so svojím kamarátom pstruhom, ktorý sa v celom 
mori dobre vyznal. Plávali už celé hodiny, keď zrazu 
uvideli potopený koráb. Vyzeral veľmi strašidelne, tak 
sa radšej ponáhľali preč. Cestou domov okolo nich 
plávali ryby a niekedy uvideli aj malé žraloky alebo 
delfíny.  
     Občas sa vynorili z vody a vtedy ich uchvátil nádherný pohľad. 
Obdivovali vysoké pohoria, majestátne stromy, kvety rôznych farieb. 
Najviac im však učarovali zvieratká, ktoré zahliadli na pobreží.  
     Zrazu na nich zasvietilo silné slnko. Rýchlo sa ponorili do mora, aby sa 
nespálili. Po tomto zážitku sa Koral zamyslel, pozrel na svojho kamaráta 
a povedal: „Na súši je síce pekne, ale naším jediným domovom je more.“ 
 

                                                                                 Veronika Kajošová 
                                                               5. ročník, ZŠ s MŠ Horné Saliby   
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ČAROVNÁ CERUZKA A GUMA 

 

Mám čarovnú ceruzku, 

kreslím ňou mame na blúzku. 

Jej tam kreslím srdiečka 

a mne zase slniečka. 

Čarovnú gumu ona má, 

s ňou všetko gumovať sa dá. 

Vygumujem stôl   

a so stolom stoličku,  

po stoličke poličku,      

po poličke celý dom. 

Ale mama, tá je v ňom!   

Bola ľahký terč, 

a už je nenávratne preč. 

Rýchlo! Kreslím najkrajší dom, 

a mamička je opäť v ňom! 

Hneď ku mne podíde     

a v náručí ma kolíše.   

 

   Lucia Sobolová 

   Gymnázium Janka Matúšku Galanta 
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O čarovnej škole 
 
Za čarodejníckymi klobúkmi bola raz jedna 
čarovná krajina, v ktorej bola škola. Do tej školy 
chodili deti čarodejníkov a učili sa tam čarovať. 
Každý deň ich učil iný čarodejník. Učili sa tam 
napríklad dvíhať pohybom prútika veci, oživiť 
rastliny a iné veci. V tej škole sa ukrývali rôzne 
čarovné postavy, ktoré deti vyčarovali. Boli tam 
zlobri, obri, víly, trpaslíci a lietajúce zvieratá. 
A každý deň sa tie čarovné postavy množili 
a množili. Upratovačky v škole ich museli 
odčarovať. Raz tam prišla čarodejnica a učila ich 
robiť elixír z byliniek. Konali sa tam rôzne súťaže, 
ako napríklad: metlobal, čarošach a veštenie. Ráno 
tam prišli tri nové deti. Volali sa Laila Montégrová, Elizabeth Magická 
a Martin Čarozloduch. Elizabeth bola veľmi pyšná. Deti ju nemali veľmi 
rady. A tak sa začala kamarátiť s Martinom Čarozloduchom. Ale postupne 
sa Elizabeth zmenila. Určite má teraz veľa kamarátov. 
                               
                              Dominika Dubayová, Tamarka Krivošíková, 4.ročník 
                                         ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava, Sereď 

 

 

Slovensko 
 

S lovensko je naša vlasť. 
L áka nás množstvo jeho prírodných krás. 
O rava je miesto krásne. 
V ždy sú tu deti šťastné. 
E j, ale husto sneží! 
N a svah kŕdeľ detí beží. 
S vetre, čiapky obliekame. 
K ohútik na lyžiach zdolávame. 
O kolie z kopca spoznávame. 
 

            Zuzka Marková, 4.ročník, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Sereď 
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JAR 

Sniežik sa nám roztopil, 

jari rúčky nadstavil. 

Stromčeky nám rozkvitli, 

na slniečku vykukli. 

Deti šantia na ihrisku, 

vtáčik stavia hniezdo z lístku. 

Kvietky krásne voňajú, 

svoju krásu dávajú. 

Tešíme sa všetci z jari, 

chlapec, dievča, vtáčik malý. 

No a keď už príde čas, 

po jari je leto zas.      

                  Bibiana Masaryková, ZŠ J. Fándlyho, Sereď   

 

Svadba 
 

Po ceste si kráča pán, 

vyfintený elegán. 

„Milý pane, kamže kam?“ 

Odpoveď vám ľahkú dám: 

„Idem cestou necestou, 

za tou mojou nevestou. 

Budeme sa dneska brať, 

prstienky si vymieňať.“ 

                                                         Branislav Kvočka 

                                                  5. ročník, ZŠ SNP Galanta  
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KVET 
 

Kvet rastie s láskou, 

ktorú mu dávajú ľudia. 

Kvet je vždy úžasný 

a prekrásne vonia. 

Veľa farieb nám dáva už len jediný kvet, 

a to vie oceniť len náš veľký svet. 

No tak, ľudia, pozrite sa pod nohy, 

keď stúpate na kvietky, veľmi ich to zabolí. 

Veď im ublížite, ľudia vidíte 

veď ich k uhynutiu sami donútite. 

Nechajte ich rásť hocijak, 

nech sa nimi pokochajú jeden mravček, 

jeden vták. 

Nech potešia aj nás, 

je to tak. 
 

 

Lucia Sobolová 

Gymnázium Janka Matúšku Galanta 
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Včeličky 
 

Bola jedna lúka, 
na lúke kvetinky, 
lietali tam včeličky 
aj farebné motýliky. 
 

Priletela aj lienka bodková, 
začali sa naháňať 
a vyhrala včelička, 
ktorá sa musela namáhať. 

 
                                               Zbierala si do košíčka 
                                               z kvetiniek peľ, 
                                               aby mali detičky 
                                               voňavý med. 
 

                                               Medík dobrý na kašeľ, 
                                               na jeseň sa zíde. 
                                               Maminka im pripraví 
                                               aj sladký medovníček. 

 

                                   Andrea Hrdlicová, 4.B ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 

 
 

Ako sa kačky prestali báť mačky 
 Nevedeli malé kačky, 

 či sa majú strániť mačky. 

 Prišla mačka za kačkami: 

 „Čože ste tu stále sami? 

 Poďte, budeme sa hrať, 

   behať, skákať, vystrájať!“ 

Odvtedy sa kačky 

už nebáli mačky.                                                                                                                                                                                                     

Branislav Kvočka, 5.ročník, ZŠ SNP Galanta 
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 Letné ráno 
 
                                                          V jedno letné ráno 
                                                          krásne svietilo slniečko, 
                                                          bocian zaklopal na okno 
                                                          a narodilo sa dievčatko. 
 
                                                          Toto malé bábätko, 
                                                          malo červené líčko, 
                                                          a keď sa narodilo 
                                                          vo veľkom sa oslavovalo. 

 
Všetci sa veľmi tešili 
nosili jej pekné kytičky. 
Našli sa tam aj hračky,  
krásne mäkučké plyšáky. 
 
Keď už bola v perinke, 
mala úsmev na tvári, 
že bude spinkať v kolíske  
v kruhu svojej rodinky. 
 
                                   Andrea Hrdlicová, 4.B ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 
 
Bobo 

Rodičia mi jedného dňa kúpili psíka. Bol celý 
biely. Dal som mu meno Bobo. Spočiatku bol 
smutný, lebo bol stále v byte. Preto sme mu 
kúpili krásny modrý obojok. Už sme s ním 
mohli chodiť na prechádzky. Väčšina z nich 
smerovala k mojej babke, kde mal Bobo dve 
kamarátky – Lolu a Bambuľku. Tie sa vždy tešili na jeho príchod. 
Šantili spolu celé hodiny. Bobo sa od babky vracal domov unavený , 
ale spokojný. Vidno, že aj psy potrebujú priateľov ako my. 
                                            Patrik Hrotko, 4.B, ZŠ Sídl. SNP v Galante 
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Čierne korenie 
Pripravíme si mäsko i šalátik, 
pridáme čierneho korenia párik. 
Chutná to bude večera,  
asistovala pritom naša Stela. 
                                              Lotti Barcziová, 3.A 

 

 

 

Kuriatko 
Pí, pí, po, po, pú, pú, pá! 
Kuriatko si papu dá. 
Už nepípaj, kuriatko, 
dostaneš papu zakrátko. 
                       Lotti Barcziová, 3.A 
 

 
Pochod svrčka 
Svrček smelo pochoduje, 
dívame sa kam smeruje. 
Cieli do zelenej trávy,  
až sa mu z úst parí. 
                   Lotti Barcziová, 3.A    

 

 
 
 
    Starý gong 
     Z diaľky sa ozýva ding-dang-dong. 
     Zhlboka povzdychne starý gong. 
     Jeho tony sú ťažké, smutné, 
     kedysi však boli ľahké, vzletné. 
                                Kristína Forrová, 4.B    
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Príhovor matky 
Milované dietky moje, 
čakajú vás ťažké boje. 
Život je prekvapení zdroj,  
len sa ty, dieťa, len neboj! 
                                Bianka Kubovicsová, 4.B 
 

 

                                                                            

Beťársky  chlapec 
Malý šibal, huncútik, 
to je braček, beťárik.  
Lieta si po dome našom, 
len tak, krížom-krážom. 
                            Laura Tóthová, 3.A 
 

 

 

Korytnačka 
Korytnačka  - Alenočka  
v piesku ukrýva vajíčka. 
Ťarbavo odkráča k moru,  
jej snaha nemá páru. 
                        Lotti Barcziová, 3.A 

 

 

        Hrdina stratil moc 
         Nemám silu, nemám moc! 
         Napadol ma včelí roj, 
         stratil som silu, ojojoj! 
                             Bianka Kubovicsová, 4.B 

 

 
 

Kolekciu krátkych veršovaniek napísali žiaci 3.A a 4.B  
ZŠ Štefánikova 
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TOPÁNKY 
 
Sedíš si tak pod stromom, 
pokoj všade okolo máš, 
si ďaleko od domov, 
pomaličky zaspávaš. 
Keď zrazu frnk do nosa! 
A už odtiaľ utekáš bosá. 
Chytáš si nos, dosť to bolí 
a tak slzičkami zem nám solíš. 
Brat si z teba srandu robí. 
Chce sa ti len stále plakať, 
ale topánočky ideš hľadať. 
Už ich nenájdem, už nie! 
Niečo sa však v tráve zaleskne. 
Sú to kamienky a dačo na nich, 
moje topánočky, mám ich! 
Pozriem sa na slniečko, 
dám si ruku k čelu, 
a už utekám v mojich topánočkách na večeru. 
 
    Lucia Sobolová 
   Gymnázium Janka Matúšku Galanta 
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Krokodíl a netvor 

 

Jeden malý krokodíl, 

preplával raz celý Níl. 

Dostal sa až do mora 

a tam stretol netvora. 

Veľký bol, šiel z neho strach, 

plachty mal a viezol hrach. 

Nebojže sa, krokodíl, 

len ty pekne ďalej choď! 

To, čo dneska stretol si, 

nie je netvor, ale loď! 

                                                           Branislav Kvočka 

                                                   5. ročník, ZŠ SNP Galanta  
 

Futbalista bez kopačiek 

Jožko sa futbalu venoval už dlhšie. 
Rodičia mu kúpili pekné kopačky. Blížila 
sa jeho futbalová premiéra. Konečne sa 
dočkal futbalového turnaja. Deň pred 
zápasom si začal pripravovať veci do 
vaku.  
Ale čo sa nestalo? Kopačky nikde! 
Hľadal ich všade v dome, ale keď ich 
nenašiel, vyšiel na dvor. Nič! Vtom cez 
plot zazrel susedovho psa, ktorý sa s nimi hral. Horko – ťažko ich od 
neho dostal. Boli celé zaslintané. ,,Tie kopačky mi prinesú smolu,“ 
vzdychol si Jožko. Ale našťastie sa mýlil. V zápase strelil svoj prvý gól. 
Už sa na psa nehneval.                                             
                                                                                 David Drozd , 5. ročník 
                                                       ZŠ  Sídl. SNP v Galante 
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Slnko 
 

Teplo, svetlo 

dá nám jedlo. 

Slniečko to spraví, 

pre nás, dobrých ľudí. 

 

             Návšteva 
 

                        Zazvoní zvonček na dverách. 

                    „Mami, už ide návšteva?“ 

                      Budeme sa s Jankou hrať, 

                     skladať, skákať, naháňať. 

 

Kniha 
 

Múdrosti sú v nej,  

zábava je jej. 

Čítam, kreslím, maľujem, 

v knihe nájdem, čo len chcem. 

 

 

              D. Kuhanská, 4.A, ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 
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                       Jeseň 
 

Mám veľmi rada jeseň, 
   preto o nej píšem báseň. 

 

Slniečko sa stále smeje, 
 ale už nám menej hreje. 

 

 Vietor vzduchom poletuje, 
všetko všade rozhadzuje. 

 
Sfúkol na zem všetky listy, 

  strom bez listov je už čistý. 
 

Zelená, hnedá, žltá, červená, 
    aká je tá jeseň krásne sfarbená. 

 
Barbara Pioppiová, 5.C, ZŠ SNP Galanta 
 
 

                     Zvieratá 
 

                                   Pes a mačka, 

                                to je naháňačka. 
 

                                   Lev a svorka, 

                               zjedia ťa zránka. 
 

                                    A tá sova, 

                   húka, húka, nahúka ti do klobúka. 
 

                        Pomóóc zvery, rýchlo bež! 

                       Všetky choďte ihneď preč! 
 

                 D. Kuhanská, 4.A, ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 
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Piatak 
 

Som piatak. 
Neveríš? 

Na chrbte taška plná učebníc. 

 
      Kružidlo, pravítko, guma. 

    V peňaženke už malá suma. 

         Hot-dog, či kola? 

       No na matike, smola. 
 

       Písomka zo sloviny? 
    Vraj tam boli len voloviny. 
        Tvrdé a mäkké i? 
     Varecha sa doma pobaví. 
 

Marek Radovan Vrabec, 5.B, ZŠ SNP Galanta 
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Ako sa stal Kiko pánom dvora. 
 

V jednej malej dedinke na konci mesta, na malom gazdovstve uprostred lesa, sa 
z bieleho vajíčka vyliahlo malé čudo. 
Keď a Kiko narodil, vyzeral ako krokodíl. Ale nebol to krokodíl. Bol to len malý 
strapatý kohútik. Mal dvoch bratov, Fuka a Puka. Fuk a Puk stále robili Kikovi zle. 
Stále ho odstrkovali a nechceli sa s ním hrať a ani naháňať. A tak sa malý Kiko, 
strapatý malý kohútik, začal hrávať s kačičkami a húsatkami. Na obed si vždy 
zdriemol pri mačičke Rozálke. Rozálka si dala hlavičku pod Kikove krídla 
a zaspinkala. Kiko ju vlastne chránil pred muchami a inými dotieravými 
potvorkami. 
Pomaly sa Kiko stával kamarátom a ochrancom všetkých domácich zvieratiek.  

Jeho dvaja bratia Fuk a Puk sa iba pyšne 
prechádzali po dvore a nič nerobili, iba 
občas niekomu niečo vyparatili. Úplne 
zabudli na svojho brata Kika, ktorý 
z malého strapatého kohútika vyrástol na 
majestátneho kohúta, ktorý chodil po 
dvore. 
Na dvore kikiríkal odušu a pomáhal 
slabším. Raz, keď pes Dunčo začal 
naháňať kozu Rózu, Kiko sa vzoprel, 
našuchoril svoje perie a ďobol Dunčovi 
rovno do nosa. Dunčo zakňučal a koza 
Róza sa Kikovi poďakovala a dala mu 
hrnček mliečka. Kiko ale mliečko nemal 
rád, tak ho dal mačičke Rozálke. Rozálka 

mu za mliečko dala malú myšku. No Kiko ani myšku nemal rád a dal myšku 
psíkovi Dunčovi. Dunčo sa potešil a začal Kika považovať za pána dvora. 
Toto sa však Fukovi a Pukovi vôbec nepáčilo a začali sa pripravovať na súboj o to, 
kto bude pánom dvora. Celý deň len trénovali a behali, pretože chceli vyhrať nad 
Kikom. 
Aj Kiko trénoval, avšak inak ako jeho bratia. Zachraňoval malú kačičku, pretože si 
myslel, že sa topí. Ostatné kačičky sa rozosmiali, keď videli ako Kiko zachraňuje 
ich kamarátku. Kika považovali za hrdinu, lebo ešte žiadny kohútik neskočil do 
vody. 
Kikovi bratia boli pripravení na súboj, ktorý sa mohol začať. No zvieratká, ktoré 
žili na dvore spolu s nimi, boli presvedčené, že Kiko je a aj ostane pánom dvora. 
Nad nikým iným sa nepovyšoval, s každým bol kamarát, pomáhal  všetkým 
zvieratkám a aj ľuďom, ktorí žili neďaleko dvora na malom gazdovstve. Každé 
ráno ich budil svojím hlasným kikirikí - kikirikí.     
 

Marek Bičan, 3.A, ZŠ Gejzu Dusíka Galanta  
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Farebná jeseň 
 

Už sa listy sfarbujú,  
pod nohy nám padajú. 
Prišla zlatá jeseň,  
listy šumia pieseň. 
 

Lastovičky nevidíme,  
odleteli neviem kam,  
vranky nám už zakrákajú,  
že sa zima blíži k nám. 
 

Poďme deti do parku,  
nazbierame gaštany. 
Budeme z nich po večeroch,  
robiť krásne postavy. 
 

Breza má žlté listy,  
môžeš si byť istý. 
Keď na ne slnko zasvieti,  
zažiaria sťa zlaté dukáty. 
 

Lucia Pešková, 5.C, ZŠ SNP Galanta 
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Záhadný balíček 
 

 V jeden prekrásny slnečný deň kráčali bratia Janko a Tomáško zo školy. 
Ako tak išli, odrazu sa zo zákruty vyrútilo smetiarske auto. Tomáško, ako 
každý malý chlapec, bol ním nadšený a udivene hľadel za ním. Vtom z auta 
vypadol balík. Skotúľal sa na chodník, potom na trávnik, až sa zastavil 
rovno pred bratmi. Vyľakaní hľadeli najprv za autom, potom na čudesný 
balík. 
     Tomáško ho zodvihol zo zeme. Začali s Jankom premýšľať, čo v ňom 
asi môže byť. Napadlo im všeličo. Napokon sa rozhodli, že balík rozbalia až 
doma. Nič iné im nezostávalo, lebo práve prichádzali pred bránu domu, 
v ktorom bývali.  
     Keď si spravili úlohy, vyšli na dvor a pustili sa do rozbaľovania. 
Netrpezlivo odstránili obal, pod ním bol ďalší a ďalší, až uvideli nápis 

„OPATRNE KREHKÉ!“ Pozreli sa na seba a 
odstránili zvyšok papiera. Vnútro bolo vystlané 
hoblinami a v nich ležal usmiaty záhradný trpaslík. 
Chlapci boli trochu sklamaní, ale po chvíli váhania 
začali spoločne hľadať vhodné miesto pre trpaslíka. 
„Tu mu bude fajn! Bude mať krásny výhľad!“ 
zakričal Tomáško a položil ho na vyvýšenú skalu, 
čo zdobila mamičkinu kvetinovú záhradku.  
Pridal sa k nim aj rodinný chlpáč Dunčo, ktorý 
hlasným štekotom vítal nového člena rodiny. 
Večer pred spaním sa ešte raz pozreli z okna, aby 
sa presvedčili, že ich kamarát je v poriadku. Po 
chvíli však začuli neobvyklé zvuky. Potichučky zišli 

po schodoch, otvorili dvere a vtom úplne onemeli, a zostali stáť. V úžase 
sledovali, ako ich trpaslík chodí po dvore a prihovára sa rastlinkám. Na 
druhý večer sa to znovu zopakovalo.  
      Nabrali teda odvahu a spýtali sa ho: „Ako to, že žiješ? A čo tu robíš?“ 
Trpaslík sa pomaly otočil. Bol na seba trochu nahnevaný, že ho opäť niekto 
odhalil, ale cúvnuť sa už nedalo. Začal deťom rozprávať: „Som zázračný 
trpaslík, ktorý každú noc ožije. Mám tajné poslanie, ktoré však nemôžem 
prezradiť. Doteraz sa mi ho nepodarilo splniť, lebo ako náhle ľudia zistili 
čo som zač, zbavili sa ma.“ „Ale my si ťa necháme“, povedali bratia.  
     A od tej chvíli sa stali najlepšími kamarátmi na celom svete. 
 

                             Róbert Dömötör, 5. ročník, ZŠ s MŠ Horné Saliby 
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Spolu                                                                                                                
 

Moja babka a môj dedko,  
tí sú pre mňa nadovšetko. 
Babkin koláč poteší,  
dedkov pozdrav povzbudí. 
 

Ráno ma vždy odprevádza,  
poobede zase víta. 
Moja dobrá babka,  
skvelá kamarátka. 
 

V záhrade sa on namáha,  
ja mu pri tom rád pomáham. 
Stará sa o celý dom,  
stíha pri tom aj nás dvoch. 
 

Michael Lacko, 5.B, ZŠ SNP Galanta  
 

Évszakok 

Ősz, ősz ó, de hideg vagy, 
Fáznak az állatok és didereg a világ, 
Bárcsak melegebb lenne... 
Nyár, nyár mikor jössz el már!!! 
                                                                               Klasta Sandra 
                                                          ZŠ s MŠ s VJM Matúškovo 

Csillagok 

Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok, 
Ragyogjatok, ragyogjatok 
Hold anyóval vigadjatok. 
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Az évszakok 

Tavasz, tavasz ó, de szép vagy, rügyező ágaid virítanak! 
Nyár, nyár ó, de meleg vagy a nap sugarai melegítenek! 
Ősz, ősz, de színes vagy, a fák levelei hullanak! 
Tél, tél ó, de hideg vagy az állatok megfagynak! 
 
                                                                                                                  Szőcs Enikő 
                                                                                        ZŠ s MŠ s VJM Matúškovo  

 
Az iskola 
Oly édes vagy, hogy tudjuk 
szeretni, 
Ha rossz jegyet is kapunk tudunk 
szeretni. 
 
               Stefanovič Viktória 
      ZŠ s MŠ s VJM Matúškovo 

                
A világ 

A világ kis gömböc 
Pont olyan, min az érett tök, 

Szeretjük, de héja néha piszkos, mint 
a föld. 
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Az erdő 

Az erdő rügyezik. 
A rügyből kibúvik egy katica. 
Hova száll, tova száll! 
 

 
A tűz 

                                               A tűznél ültem, 
                                             Olvastam  a könyvem, 
                                           Azt olvastam benne, mikor lesz már este. 

 
 

 
  Édes élet 

  Édes élet, de kegyes vagy hozzám 
  Legyél ilyen mindig 
  És meghálálom ám. 
 

                        Szőcs Emese 
                                   ZŠ a MŠ s VJM Matúškovo                                                     
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Vianoce 

 

Blížia sa Vianoce 

sviatok plný radosti. 

Detičky čakajú 

pod stromčekom hračky. 

 

Knižky rozprávkové, 

plyšáky a bábiky, 

so stužkami previazané 

krásne balíčky. 

 

Rozžiarené tváričky 

našich detičiek 

čarujú úsmev aj 

na tvári ich babičiek. 

 

Mamičkám, ockom, 

babičkám a dedkom 

teplo ich pri srdiečku hreje 

a krásne sviatky jeden druhému vinšuje. 

 

Andrea Hrdlicová, 4.B ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 
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Vianoce krásne a čisté ako sneh, 

na stole nech všetkým ľuďom 

rozvoniava oblátka a med. 

Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí, 

všetkých ľudí nech láska a dobro naplní. 

Nielen na Vianoce a na Nový rok, 

ale počas všetkých dní želáme Vám 

úspešný a šťastný nový rok. 

 

Galantská knižnica 
 

 

 

 


