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Píše, píše a zas píše, 

koniec ešte nepríde. 

V kolíske fantázie sa kolíše, 

kým z chodníčka nápadov nezíde... 

 

 
      Milí čitatelia,  
 

      prinášame Vám ďalšie číslo časopisu Pod lupou, ktoré je 

vytvorené Galantskou knižnicou z prác žiakov základných 

škôl Galantského okresu. Autori v ňom formou poézie 

a prózy prejavujú svoj literárny talent, prejavujú svoju 

individualitu a sprostredkúvajú svoje city a myšlienky. Ich 

diela sú dôkazom, že v deťoch drieme talent, ktorý treba 

rozvíjať a dať mu možnosť prezentovať sa. Práce sa nesú 

v duchu veselom i nostalgickom podľa toho, ako to mladí 

autori cítia. Medzi prácami je niekoľko príbehov z našich 

národných dejín, čo nás obzvlášť potešilo. Bez pátosu 

a zbytočného zveličovania deti takto vyznávajú svoj vzťah 

k svojej vlasti. 

          Cŕŕŕŕ! Čo to zvoní? To je predsa školský zvonec, 

ktorý oznamuje koniec školského roka a príchod 

očakávaných prázdnin. Mladí autori získajú nové zážitky, 

nájdu si nových priateľov, čo nám môžu sprostredkovať vo 

svojej literárnej tvorbe. Už sa tešíme na Vaše nové príbehy. 

 

 

 

                                                           redakčná rada 
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Velikán nášho národa 
alebo má nám čo Štúr povedať aj dnes? 

 

Ľudovít Štúr.  

Čo urobil pre slovenský národ? Čím bol pre Slovákov dôležitý? 

 

Toto sú otázky, na ktoré vie odpovedať asi polovica obyvateľov Slovenska. 

Ja si kladiem otázku: „Prečo nevie polovica národa odpovedať aspoň pár 

viet o vedúcej osobnosti slovenského národného 

obrodenia?“ Vzápätí mám aj odpoveď. Proste ich 

to nezaujíma. Nezaujíma ich, kto sa pričinil 

o vznik spisovného jazyka, ani to, kto bol jeden 

z vedúcich účastníkov revolúcie v rokoch 1848-

1849. Poviem vám pravdu, nemám veľmi v láske 

takýchto ľudí. Nielen preto, že nevedia nič 

o Bratovi Slovenovi, ale preto, že si týmto 

spôsobom nevážia slovenčinu a svojím spôsobom 

ani Slovensko. 

 

Štúr bol kodifikátor spisovnej slovenčiny, 

spisovateľ, básnik, publicista, redaktor, poslanec 

uhorského snemu za mesto Zvolen a v neposlednom rade vedúca osobnosť 

slovenského národného obrodenia. Bol to bežný smrteľník, ako aj my všetci 

ostatní. Rovnako sa trápil, bojoval s krutosťou sveta, najmä s nepriazňou 

ľudí, ale bola to jeho vôľa. Vôľa, ktorou všetko prekonal. Ale čo ho potom 

robilo takým výnimočným? Jeho vtedajšie postavenie? Rozhodne nie! 

Výnimočným ho podľa môjho názoru robil jeho životný osud, ktorý bol 

naplnením sŕdc Slovákov národnou hrdosťou. Je pre mňa veľkým vzorom, 

lebo sa narodil v chudobnej rodine a napriek tomu zostal sám sebou. Aj my 

máme možnosť zostať samými sebou a nepodliehať nariadeniam vysoko 

postavených ľudí, presne tak, ako to robil aj on, Boleslav Záhorský (jeden 

zo pseudonymov Ľ. Štúra). Štúr bol osobnosťou, z ktorej si môžeme brať 

príklad všetci. Veď sa ani len neoženil, aby mohol slúžiť vlasti, vlastnému 

národu! Mal by sa objavovať v slovenských dejinách na prvých miestach. 

Dodnes však nie je tomu tak. Bola by na mieste otázka: „Čo dokázal? Čím 

vynikal? Ako sa presadil?“ Istotne mi nebude nikto oponovať, že to bolo 

húževnatou, cieľavedomou prácou, ktorá priniesla ovocie urputnej námahy, 

až po dlhom čase. Inšpirovať sa týmto ťažkým osudom nie je vôbec 

jednoduché. Veď komu by sa chcelo namáhať, bojovať s veternými 
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mlynmi, keď môžeme prísť k hmotným statkom takmer bez námahy. Štúr si 

nehľadal ľahšiu cestičku, šiel priamo za svojím cieľom. V posledných 

okamihoch života, keď ležal postrelený v posteli v Modre, si mohol 

povedať výstižné slová Sama Chalupku: „Pravde žil som, krivdu bil som – 

verne národ môj ľúbil som.“ 

 

Aby som nezabudol na jeho diela! Ľudovít Štúr bol zvolený aj za člena 

predsedníctva spolku Slovenských národných novín (Slovenskje národňje 

novini). V roku 1846 vydal Štúr Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja 

v tomto nárečí, v ktorom obhajoval nevyhnutnosť nového spisovného 

jazyka a v tom istom roku vyšlo jeho jazykovedné dielo Nauka reči 

Slovenskej, obsahujúce základy novej gramatiky. Medzi jeho diela tiež 

zaraďujeme Óda na Hronku, Dumky večerní, Cesta do Lužic vykonaná 

z jara 1839, básnická zbierka Spevy a piesne a ešte mnoho ďalších. Svoju 

úvahu o Štúrovom živote končím jeho citátom: 

„Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený a vlády len odrážajú jeho 

kvality.“ 

 

Čo si myslíte, čo tým chcel Ľudovít Štúr povedať a aké posolstvo nám 

chcel zanechať? 

                                                 Lukáš Luknár, 9. A ZŠ Sídlisko SNP Galanta 

 

 

Prečo 
 

Prečo? 
Otázka, na ktorú odpoveď je zložitá. 
Prečo? 
Otázka tak často použitá. 
Prečo je to tak? A prečo takto? 
Snáď odpoveď pozná aspoň dakto. 
Prečo sny sú také vzdialené skutočnosti? 
Prečo sa nedokážem pohnúť ďalej? 
Čo ma brzdí? 
Možno sa to dozviem večer, možno ráno. 
Existuje odpoveď? 
Neviem, možno áno... 

Lucia Saková, 9. B, ZŠ SNP Galanta 
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Živly  
Tu ležím v skrýši pod stromami 

a nik ma nevidí. 
Sám tu som a sledujem strieborný 

jas tekutý. 
 

Tu vo vode tajomstvo tkvie 
a nie každý to vie. 

Ukrytý som dobre, to mi ver 
všetko steká do hlbokých dier. 

 

Tu v ohni žiara veľká je,  
a predsa tu žiaden nie je, 
oheň tu už dávno nehorí, 
no každému o tom hovorí. 

 

Tu vo výškach vetre dujú, 
striebristé hmly ma obklopujú. 

Nepočuť tu môj hlas, 
hoci ja hovorím zas. 

Paulína Maškovičová, 9. ročník ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava 
 

Šepkajúci  vietor 
Šepkajúci vietor mi šepká rýmy básne, 
sú veselé aj smutné, ale hlavne krásne. 
Staroveké básne ľudí, rastlín a zvierat. 
To, že sú úžasné, nebudem popierať. 
Básne o vzniku a zániku sveta, 
čo sa stalo včera, na začiatku leta. 
Ako pomáhal pri zhadzovaní jesenného lístia, 
ako niektoré veci už len na vlásočku visia. 
Ako sa snažíme zlepšiť náš svet. 
Skúmame pôdu, strom aj kvet.  
No plusy prinášajú aj mínusy. 
Po výstupe prichádza pád, strmé sklzy. 
Normálne životy, sláva, smrť... 
To všetko zažil šepkajúci vietor. 
Teraz nám to všetko v našich ušiach premietol. 
Všetky jeho skúsenosti poznáme. Sú to šťastie, hnev, nádej... 
Ale šepkajúci vietor bude básne minulosti šepkať ďalej.  

Lucia Sobolová, Gymnázium J. Matúšku Galanta  



 6 

História mojej vlasti 
 

Udalosti, ktoré sa v minulosti stali, sa dajú rôzne zaznamenať. Dajú sa 
odfotiť, nakresliť, dá sa o nich napísať báseň, alebo sa dajú spracovať 
nejakým iným spôsobom. Takisto aj bitka pri Moháči bola rôzne 
spracovaná. Tento text bude opisovať túto bitku z pohľadu jedného 
slovenského, naverbovaného študenta. Keďže bol študent, mohol zapísať 
všetko, čo videl a počul.  
 
27. august 1526 (približne) 
Po celodennom pochode sme konečne zastali. Museli sme, pretože väčšina 
odmietla pokračovať. A ja medzi nimi, pretože na takéto dlhé cesty naozaj 
nie som zvyknutý. 
Myslím, že mi začína chýbať škola. Nejaký študent mi povedal, že ma počul 
recitovať zo spánku básničku. Boli sme pri meste Moháč, vraj to bude 
dobré miesto na boj, pretože je tu potok. Naozaj netuším, ako môže potok 
pomôcť v boji. 

 
Ten istý deň o niečo neskôr 
Skúsenejší vojaci nás mali naučiť bojovať, aby sme boli aj užitoční. 
Zdôrazňujem, že nás mali niečo naučiť, pretože sa im to nepodarilo. Podľa 
toho, ako sa niektorí oháňali mečmi, skúšam tipovať ich povolania. Jediný 
komu to šlo dobre, bol kováčov syn, predpokladám, že jeho otec ukované 
meče aj skúšal. Mňa pre istotu k zbrani ani nepustili. Povedali, že budem 
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vzadu a budem pomáhať zraneným. (Asi ujsť...). Alebo si mysleli, že ich 
vyliečim, pochybujem však, že budem vedieť, ako sa napravuje zlomená 
kosť. Tá kopa svalov si asi naozaj myslí, že keď je niekto študent, hneď musí 
všetko vedieť.  
 

28.august 1526 (približne len dátum, rok viem naisto) 
Dnes ráno som zbadal kráľa Ľudovíta. Vyzeral hrozne, bol bledý a pod 
očami mal kruhy. Asi tiež v noci veľa nespal. Podľa toho čo som počul od 
ostatných, nemá, citujem, ,,jasne stanovenú taktiku“.  
Nevypadá to s nami veľmi dobre. Pred chvíľou prišiel zved a nahlásil stav 
nepriateľskej armády. Zlé správy sa šírili rýchlo, a preto sa to už aj ku mne 
dostalo. Turci majú 60 000 vojakov, janičiarov (cha-cha), teda janičiarov 
(ako mohol niekto také slovo vymyslieť?). Podľa mojich výpočtov nás je 
približne 25 000, takže keby ich bolo 5 000, tak by sme mohli vyhrať 
(nehovorím že by sme nevyhrali, ale máme DOSŤ malé vojsko, nikomu sa 
dvakrát nechce, veľká časť z nich ani nevie držať zbraň a ešte k tomu tá 
taktika).  
 

29. august 1526 (teraz to viem presne)    
Myslím, že mám ešte chvíľu čas. Skúsim opísať 
to, čo som počul o vodcovi nepriateľských vojsk. 
Volá sa sultán Sulejman a dokonca ho prezývajú 
„Nádherný“, videl som jeho portrét a nezdá sa 
mi vôbec taký nádherný. Podľa toho portrétu je 
strašne tučný a to mi pripadá, ako keby sa 
vysmieval ľuďom, že on na to má. Priebeh bitky 
nemôžem komentovať, pretože som ani len 
netušil, ktorí sú naši a ktorí nepriatelia. Nemal 
som veľa práce s liečením rán, pretože som bol 
tak ďaleko, že kým ku mne dobehli, odpadli 
počas cesty. Koniec. Turecká armáda vyhrala. 
Neviem, čo by som mal k tomu ešte napísať... 

Počkať! Vidím niekoho bežať mimo hlavnej skazy. Samozrejme, že odtiaľ 
stále niekto uteká, ale teraz sa mi zdá, že je to kráľ. Neviem, nezdá sa mi 
to, pretože sú pri ňom len dvaja vojaci. Jasné! Už viem, načo bola tá rieka, 
na taktický ústup. Kráľ, teraz viem naisto, že to je on, a jeho dvaja vojaci sa 
snažia prejsť cez potok. Kráľ ide na koni, takže ho snáď neodnesie vodný 
prúd. Ale nie... Práve som bol svedkom ďalšej katastrofy. Kráľ sa pri 
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prechode cez tú rieku zošmykol z koňa a skončil vo vode. Už neviem 
z akého dôvodu, ale išiel som sa pozrieť na bojisko. Myslel som si, že tam 
už nikto nebude, keď vtom som začul niekoho hovoriť. Mal som šťastie, že 
som nezačal vykrikovať a mávať rukami, aby si ma všimli, pretože to by 
bolo to posledné, čo by som urobil. Boli to tureckí vojaci. Rýchlo som sa 
schoval za skalu a čakal, kedy odídu. Kým som tam tak ležal, začul som ich 
rozhovor. Trochu som sa čudoval, že im rozumiem, ale bol som si istý tým, 
že to sú Turci a aj tým, čo som počul. Zdalo sa, že sú na stráži a čakajú na 
hlavnú uhorskú armádu. Oni nevedeli, že toto bola hlavná armáda.  
 

Keď si teraz s odstupom času spomeniem na udalosti moháčskej 
katastrofy, som si istý, že by sme vyhrali, keby nás bolo viac, alebo keby 
sme si aspoň viac verili. Do školy som sa už nevrátil, ale pridal som sa  
k dobrovoľníkom, aby som bojoval za našu slobodu. 
 

Paulína Maškovičová, 9. ročník, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava 

 

 

 

Starká 

 
 

Starká ma naučila počúvať rodičov, naučila ma 

ako žiť dobrý život, ako ľúbiť a nesklamať. 

Rozprávala mi, ako sa hrávala v detstve a učila 

ma jej hry. 

Povedala mi, že život je boj, ale stojí zato. Každý 

deň, čo som k nej prichádzala, mi pomáhala 

s učením, všetko mi vysvetľovala. Venovala práve mne svoj čas. Keď 

som mala problémy, pomohla mi ich vyriešiť. Jej srdce bolo plné 

lásky, dala by mi aj to posledné. Jej hlas bol taký príjemný, keď mi  

čítala rozprávky. Život pomaly plynie a nezastaví sa. Babička mi bola 

a je oporou. Ľúbim ťa, starká! 

 

Sandra Hulmanová, 7. A, ZŠ SNP Galanta 
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Voda 
 

Voda, voda, vodička, 
žblnkaj mi trošička. 

Bez teba by svet bol nesúci, 
však nás neopustíš v núdzi? 

 
Môžeme sa v tebe kúpať, 

nezvykneš sa preto zdúvať. 
Pije ťa vlk, srnka, kukučka, 
lebo si, oj, taká chutnučká! 

Matej Dudák, V. A, ZŠ G. Dusíka Galanta 
 

Hojdačka 
 

Hojdám sa sem a tam,  
myslím si, že som sveta kráľ. 
Vidím nebo a zas zem, 
tú hojdačku domov chcem! 
Vonku je teplo, len vetrík veje, 
a ja sa dole na hojdačke smejem. 
Svet sa okolo mňa točí, 
v tom moja mama na ihrisko vkročí. 
Hneď sa mi svet točiť prestane,  
panická hrôza tu nastane. 
Schovám sa pod hojdačku, 
s mamou sa zahráme naháňačku. 
Utekám k preliezke, 
hoci je tam napísané NELEZTE! 
Tu je pekný výhľad! Stromy, domy, diaľnice... 
V tom sa preliezka rozlomí na dve polovice. 
Padám a padám, kým to neprestane, 
našťastie sa mi nič  nestane. 
Síce nám všade modrinu na modrine, 
hneď však pomohli mastičky mamine. 
Myslela si, že sa teraz budem báť,  
no ja som sa na druhý deň hneď išiel hrať. 

Lucia Sobolová, Gymnázium J. Matúšku Galanta  
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Kam sa môj život uberá vďaka mame a tete Márii 

 

Píše sa rok 2014, v ktorom si literárna 
verejnosť pripomenie 50. výročie úmrtia mojej 
obľúbenej spisovateľky - Márie Rázusovej-
Martákovej. Teta Mária – ako ju nazývam vo 
svojom príbehu, významne ovplyvnila môj 
život. Spolu s mojimi rodičmi, teda 
predovšetkým s mamou, s ktorou žijem, sa 
podieľala na mojej výchove. A ako? To Vám 
teraz rozpoviem vo svojom príbehu ... 

 
 
 

Október 2004 
Keď som bola malé dievčatko, moji rodičia sa rozviedli. Mala som 

vtedy iba 5 rokov, keď sme v našom dome zostali bývať sami s mamou, 
dedkom a babičkou. Bolo to pre mňa ťažké obdobie. Mamina, ktorá je inak 
veľmi múdra a sčítaná, mi pred spaním večer čo večer čítala básničky 
a rozprávky, ktorými sa ma snažila priviesť na krajšie myšlienky. 
A väčšinou sa jej to aj podarilo... Po pútavých a napínavých príbehoch 
pomaly prichádzal spánok... a ja som snívala svoje rozprávkové sny. Na 
mamu som bola citovo naviazaná, stala sa mojím vzorom. Jedného večera, 
keď som si líhala spať, som sa mamy opýtala: „Mami, povedz mi, kedy 
budem taká veľká a múdra ako ty?“ Mama sa na mňa milo usmiala, 
pohladila ma po vláskoch a na moju otázku odpovedala veršami, ktoré som 
si vo svojej mysli uchovala dodnes. 
 

„Na nebi vyšla hviezdička, 
ešte je celkom maličká. 
Ešte len slabo svieti, 
no svetom rýchlo letí. 
Má všetko to, čo má mať, 
čo môže mnohým ľuďom dať. 
Žiaru a svetlo, ligot a jas, 
a ešte mnoho pekných krás.“ 
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A vzápätí dodala: „Tieto pekné verše napísala pred mnohými rokmi teta 
Mária pre také zvedavé deti ako si ty.“ „A prečo, mami?“ spýtala som sa. 
Mama odvetila: „Pretože aj teta Mária vie, že nie je dôležité, či sme malí 
alebo veľkí, ale to, aké máme srdce.“ 
„A aké má byť moje srdce, mami?“ opýtala som sa. Na to mi odpovedala: 
„Veľké pre všetkých, také, aby si ním dokázala ľúbiť mňa, ocka, iné deti, 
tety, ujov, ale aj zvieratká a kvetinky.“ Jej teplé slová sa mi vtedy hlboko 
vryli do srdca. Teta Mária sa mi ihneď zapáčila, a preto som sa o nej 
chcela dozvedieť čo najviac. Mama mi preto vyrozprávala jej životný 
príbeh, v ktorom som sa okrem iného dozvedela aj to, že teta Mária bola 
kedysi dávno pani učiteľkou a mala veľmi rada detičky. A od toho dňa ma 
verše spisovateľky a prekladateľky Márie Rázusovej-Martákovej začali 
sprevádzať životom. 
   
August – September 2006 
         Babičku a dedka mám veľmi rada. Dedko pochádza z Kysúc 
a babičkini predkovia boli maďarskí presídlenci. Babička je maďarskej 
národnosti, ale narodila sa a vyrastala na Slovensku. Pri dedkovi sa však 
veľmi rýchlo naučila po slovensky, napriek tomu sa v jej reči zachoval 
maďarský prízvuk. Dedko jej to však našťastie nikdy nezazlieval. Spomínam 
si na naše spoločné dovolenky s mamou a starými rodičmi. Navštívili sme 
viacero zaujímavých krajín, ale všetci sme sa zhodli na tom, že najkrajšie 
dovolenky boli práve tie, ktoré sme strávili u nás, na Slovensku. Vždy keď 
zavítame do Tatier sme očarení ich krásou.  

V jeden slnečný prázdninový deň, keď sme sa štverali na štíty 
našich hôr, babička vyslovila vetu, ktorú som si uchovala v pamäti: 
„Nemôžem tomu uveriť, kde sa vzalo toľko krás v tejto malej krajine?“ 
A my ostatní sme s ňou mohli len súhlasiť.  

Po prázdninách som sa s malou dušičkou prvýkrát ocitla v školskej 
lavici. Jedného dňa počas vyučovania nám pani učiteľka prečítala báseň 
„Povedzže mi, dieťa“ mne už dobre známej spisovateľky... 

 
Dieťa moje, povedzže mi, 
v akej bývate to zemi? 
Či ste na váš kútik malý 
všetku krásu sveta vzali? 
A či je to raja časť? 
To Slovensko – moja vlasť. 
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V tej chvíli som si spomenula na slová mojej babičky, ktoré presne 
vystihovali úryvok z básne. A bola som rada, že moja teta Mária mala ako 
vždy pravdu. Slovensko je skutočným a najkrajším rajom na zemi! 
 
Január 2014 
         Mám 14 rokov a som obyčajné a večne zvedavé dievča. Neviem toho 
ešte veľa o živote a vôbec netuším, ktorým smerom sa bude uberať. Som 
však presvedčená, že sa budem snažiť žiť svoj život čestne a slobodne. 
Presne tak, ako mi to mama neustále zdôrazňuje. Ona sama hovorí: 
„Skutočnú veľkosť človeka spoznáme vtedy, keď sa rozhodne radšej večne 
trpieť, než urobiť čokoľvek proti svojmu svedomiu.“ Inokedy mi zas povie: 
„Ak chceš pokojne spať, zober si so sebou do postele čisté svedomie.“ 
A týmito jej slovami sa snažím vo svojom živote aj riadiť. Nemôžem však 
povedať, že tak bolo vždy. Raz sa mi stalo, že som zradila svoju najlepšiu 
priateľku. Neviem prečo, ale zrazu som sa ocitla v pokušení urobiť niečo 
nekalé. Možno to bolo z hrdosti, možno pre moju slabosť odolať 
materiálnym veciam, ktoré mi boli prisľúbené za zradu. Dnes už však viem, 
že zradiť priateľa je ako zradiť seba samého. Zrada spôsobuje bolesť 
a trápenie, a preto radšej volím „čisté ruky“.  
  

Keď príde tvojho pokušenia chvíľa,  
že by si mohol priehrštiami brať, 
i keby tma ti každú stopu skryla,  
ty musíš, brat môj, čisté ruky mať! 

 
Len čistý človek robí čisté veci, 
len čistý všetko riecť sa odváži, 
len čistý svetu účty skladá smelo, 
len za čistým je Pravda na stráži.  

 
Preto choď, brat môj, 
v plášti rozodranom, 
maj viacej mozoľov, menej peňazí, 
ale buď slobodný, buď sebe pánom, 
a žiadna z temných síl ťa nezrazí. 

 
         Ďakujem ti, teta Mária, za tieto krásne verše... Ukázali mi životný 
smer, ktorým sa chcem uberať aj naďalej. Len potom budem pokojne spať, 
len potom sa nebudem ničoho a nikoho báť... 
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         A to bol môj príbeh, o ktorý som sa chcela s vami podeliť. Vďaka 
mame a tete Márii som sa naučila mnoho vecí. Pochopila som, že nie je 
dôležitá veľkosť človeka. Omnoho dôležitejšie je to, čo človek ukrýva vo 
svojom srdci. Už nepatrím ani k dievčatám, ktoré nedokážu v noci spať, 
lebo pred spaním si vždy spomeniem na slová mojej mamy a na verše tety 
Márie, a preto si do postele vždy líham nielen s čistými rukami, ale aj 
s čistým svedomím. A v neposlednom rade som sa naučila milovať svoju 
rodnú vlasť – Slovensko, našu malú – veľkú krajinu.  
         Preto veľké ďakujem patrí tebe, mami, a vám – moja milá teta 
spisovateľka Mária...   

 

Alexandra Kubalcová, 9. A, ZŠ SNP Galanta 

Spisovateľ 
Píše, píše a zas píše, 
koniec ešte nepríde. 
V kolíske fantázie sa kolíše, 
kým z chodníčka nápadov nezíde.  
Niekoľko dní nevyjde z domu, 
neuvidí svojich priateľov. 
Musí prísť ku koncu, musí prísť k tomu! 
Taký je život spisovateľov. 
Plná je nápadov kniha, 
no pomaly sa sem únava vydá. 
„Nesmie ma premôcť! Nesmie a nesmie!“ 
povie spisovateľ a rukou o stôl tresne. 
No únava nakoniec každého premôže  
a človek sa proti nej na nič nezmôže. 
Tak aj spisovateľa premohla, 
zrazu sa mu sny v hlave vynoria. 
Bola to ako jeho najkrajšia noc, 
únava má nad všetkými moc. 
Na ďalšie ráno sa zobudil 
a únavu konečne donútil, 
aby odišla od neho hneď. 
„Únava. Už konečne odleť!“ 
Tak spisovateľ dokončil tú knihu 
a tá potešila už nejednu rodinu. 

Lucia Sobolová, Gymnázium J. Matúšku Galanta  
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                                                  Babička 
               
    Srdce mi niečo zviera  

     pri pohľade na tvoj pokoj. 

     Keď varíš niečo dobré,  

     vôňa lieta všade vôkol. 
 

     Čas prinútil ťa starnúť. 

     Roky sú však len čísla. 

     V mojich očiach si stále mladá,  

     lebo ťa mám, babi,  

     veľmi, veľmi rada. 
 

     Vždy keď sa mi niečo páči,  

     ty mi to hneď zadovážiš. 

     Ja od teba nič nežiadam,  

     no ty mi lásku rozdávaš. 
   

                                                 Preto si ťa, babi, veľmi vážim, 

                                                              tajomstvá času v srdci strážim.  
 

Veronika Babbová, 8. A, ZŠ SNP Galanta 
 

                                                        Balóny 
 

                                              Niečo letí od stromov, 
taška plná balónov. 

Mala tu byť pre deti, 
nikto nečakal, že odletí. 

Balóny plné hélia, 
to je balónová mánia. 
Nebo je plné balónov, 

od mora až po končeky hôr. 
Balóny stúpajú hore, 
ponad to šíre more. 

Prasknú až úplne na konci, 
kde neletia ani škovránci. 
 Plakať preto nebudeme, 

                                       nové si hneď nafúkneme. 
 

Lucia Sobolová, Gymnázium J. Matúšku Galanta 
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Zimná prechádzka 
 

Premýšľajúc nad dnešným dňom, som kráčala zimnou ulicou. Bol 
december a Perinbaba si dala záležať na tom, aby bol naozaj 
čarovný. Prvé snehové vločky už krášlili nielen okolie nášho domu, 
ale aj všetko navôkol. Počas noci napadlo pomerne veľa snehu a na 
ďalší deň ho už deti veselo testovali v parkoch. Pobehovali 
s červenými lícami a so skrehnutými prstami celé šťastné. Šantili 
a guľovačku si veľmi vychutnávali. Pozorovala som dvoch chlapcov, 
ako si pripravovali gule a tie potom hádzali do druhej skupinky. Mali 
to naozaj premyslené. Jeden ich formoval a druhý s presnou muškou 
triafal. Sem - tam sa stalo, že niekoho trafil do tváre alebo za krk, no 
vtedy sa ospravedlnil a počkal, kým sa ten druhý opráši. To bolo 
pekné gesto. 
Keď som išla ďalej, zamierila som do miestneho ihličnatého lesa. 
Mám ho rada pre jeho čistú a nádhernú scenériu. Človek sa tam 
vždy dobije dobrou energiou a na chvíľu zabudne na všetky starosti 
dnešného moderného a ubehaného spôsobu života. V prírode si 
nájde útočisko hocikto, nech už je to medveď, vlk, srnka či nejaký 
horár, alebo biznismen.  
Ako som šla hlbšie do lesa, pripomínal mi rozprávku z detstva. 
Halúzky mladých stromčekov objímali cencúle ľadu a ich koruny boli 

posypané snehovou prokrýv- 
kou. Záveje pod mojimi nohami 
boli čoraz vyššie a každým 
krokom bolo počuť to známe 
vŕzganie čižiem v spolupráci so 
snehom. Občas sa okolo mňa 
mihla nejaká zatúlaná sýkorka 
alebo vrana hľadajúca potravu. 
Tak som z vrecka vytiahla 
kukuricu a tú som nasypala do 
kŕmidla. Chvíľku som počkala. 

O pár minút niekoľko vtáčikov priletelo na okraj kŕmidla a hltavo jedli.  
Potom som im pravidelne nosila jesť a vtáčiky sa mi vždy odvďačili 
tým, že som sa mohla pokojne pozerať na ich kŕmenie. Celkom fajn 
výmena. 
Postupne sa začalo stmievať a z oblakov začal padať hustý sneh. 
Už bol čas ísť domov. Lesné zvieratá majú možno ešte chvíľočku na 
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to, aby si našli niečo pod zub a prebehli sa po okolitom teréne, zatiaľ 
čo my, ľudia, sme už v teple domova a oddychujeme. Aj na ulici to 
už vyzeralo tajomnejšie. Jediným zdrojom svetla boli pouličné lampy 
a svetlo z domov. Popoludňajší ruch ulice ustal a zavládol pokoj 
typický pre toto ročné obdobie. Po ceste som išla sama, ale kúsok 
od domu som stretla vysmiateho suseda. Pozdravil ma, prehodil pár 
viet a rozlúčil sa so slovami: ,,Šťastné a veselé!“ Vyčarilo mi to 
úsmev na tvári, pretože práve tento čas bol obdobím naplneným 
láskou, pokojom a radosťou z blížiacich sa Vianoc, ktoré mali byť už 
nasledujúci deň. 

      Vianoce - slovo, ktoré pohladí. Bola som šťastná. 
      Šťastná z toho, že aj tento rok ich prežijem spolu 
      so svojimi najbližšími a s priateľmi, ktorých mám 
      naozaj veľmi rada.  
 

   Linda Uhričová, IX. ročník ZŠ s MŠ Zemianske Sady 
 

 
 

Žblnkotavý potôčik 
 

                Za malebnou dedinou leží živicou voňajúci les.  
Cez stred lesa preteká svieži potôčik. Spenené 
vlnky sa ponáhľajú do ešte väčšieho potôčika. 
Hravé bublinky peny z potoka hladkajú kamene 
a kamienky. Kamene sú pokryté zeleným 
kobercom z machu, aby sa vlnky nerozutekali do 
okolia koryta. 

 Striebristý potôčik chránia mohutné zelené stromy ako vojaci. 
Niektoré malé stromy a kry nápadne pripomínajú múdru sovu, zvedavého 
jazveca alebo šikovnú veveričku. Pomedzi šumiace listy a konáre presvitajú 
lúče slnka. Dopadajú na rastliny a trávu, aby ju osvetlili ako herca v divadle 
na javisku. 
 Do potôčika sa chodia osviežiť aj lesní obyvatelia, či už je to 
prefíkaná líška, naivná srnka alebo spevavý vtáčik.  
 Zurčiaci potôčik, šum lístia a spev vtáctva vyčaria nádherné 
prírodné divadelné predstavenie. 
 

Peter Puhovich, 8. ročník ZŠ s MŠ Horné Saliby  
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Šťastný smrek 
 

            Som starý smrek, ktorý rastie v malom parku pred školou už asi 50 

rokov. Bolo to dávno, presne si to už  ani nepamätám, keď ma žiaci vysadili 

spolu s ostatnými stromami. Polievali ma, aby som čo najrýchlejšie 

narástol, veď som bol vysoký asi len pol metra. Mal som dosť svetla 

a miesta, a tak už o pár rokov bol zo mňa stromček, ktorý dorástol do výšky 

okien najnižšieho poschodia školy. V tichosti som mohol sledovať žiakov 

ako po zvonení prechádzajú chodbami, učia sa, ale aj zabávajú. No ja som 

chcel vidieť aj deti na ďalšom poschodí, a tak som rástol a rástol. Už 

dovidím až na strechu školy. Každú jar je v parku pred školou veselo. Deti 

sa tešia zo slnečných dní. Vždy pekne vyčistia a pohrabú trávnik, a tak je až 

do jesene sviežo zelený. Vtedy mám vždy veľkú chuť im zatlieskať 

a zaspievať od radosti, no pretože nemám ruky, tak iba zašumím vetvami. 

Začiatkom leta býva v škole veľmi veselo. Končí sa školský rok a deti sa už 

tešia na prázdniny. Ešte sa pri mne spoločne odfotia a ja im znova pekne 

zašumím ihličím na rozlúčku. Je mi však smutno, lebo sa za nimi zatvoria 

brány školy a mnohé z nich už neuvidím.  

           No začiatok septembra ma znova rozveselí príchodom nových 

malých žiakov a aj tých, ktorých už poznám.  

   Text a foto: Radovan Keszeli,          

9. ročník ZŠ s MŠ Horné Saliby 

 
         

     V strede sa vynímam ja                                      Chodník do školy 
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Letná spomienka 
 

Temná jeseň prichádza,  
farebné listy nám prináša. 
Možno počuť ich jemný šuchot, 
ako ľudského srdca nežný tlkot. 
Spomínam na tú krásnu jar. 
Ach, keby mohol byť opäť máj! 
 
Rukavice mi prikryli dlane  
a pomaličky sa chlad derie aj cez ne. 
Stále nosím v sebe tú veľkú nádej,  
že slnečné lúče sa znova vrátia na Zem.  
 

Matúš Ambruš, 8. A, ZŠ SNP Galanta 
 

 

                                                          Farby jesene 
 

                                                       Jeseň nám ponúka svoju dlaň 

                                                          pozri na tú farebnú stráň! 

                                                          Myšlienky ti bežia mysľou,  

                                                    prosíš jeseň, aby nič pekné nezmizlo. 

 
                                                           Zablyští sa ti iskra v oku 

                                                        pri ohľade na laň pri potoku. 

                                                  Celý les sa mení na malebnú krajinu. 
                                                Modli sa, nech ti spomienky nezhynú. 
 
                                                Veronika Babbová, 8. A, ZŠ SNP  
      Galanta 
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Príroda 
 
 
 
 
 

Štebotavé vtáčiky vyleteli z hniezda, 
zlaté lúčiky zažiarili ako hviezda. 

Jeden z nich si spieva v parku, 
ďalšie nôtia pri pramienku 

 
Kvety voňavé cítim, 

rozkvitnutú lúku vidím. 
Všetko je také krásne 
ako najkrajšie básne! 

                                                                                       

Simona Prievozníková, 5. B, ZŠ SNP Galanta 
 

Farebná krása 
 

Jar navštívila našu dedinu,  

teba aj celú tvoju rodinu. 

Veľa krásy, života, všade kvety, 

ako ten čas s jarou letí! 
 

Vonku teplé slnko svieti,  

pozýva von všetky deti. 

Včely, lienky, motýle, 

vo farebnom zálive 

oddychujú na kvetoch 

po nekonečných výletoch. 

Jar sa pýši krásou farieb, 

pestrých prírodných malieb. 
 

Renáta Holobradá, 8. ročník, ZŠ Michala Tareka Abrahám 
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Svätopluk 
 

Každý rok tá istá muka, 

zas mám písať Svätopluka. 

Rozmýšľam a hlavu trápim, 

ako ho len zase stvárnim. 

 

O synoch a láske k vlasti, 

písal som už neraz žvásty. 

Pravdu písať, či aj nie, 

nech sa to len rýmuje. 

 

Svätopluk bol vladár slávny, 

jeho boj vždy nebol márny. 

Nemal to však jednoduché, 

prúty držať v jednej ruke. 

 

Svätopluk, kráľ Slovanov, 

aj v žalári pobudol. 

Tam sa brala sila-vôľa, 

ktorá neraz všetko zdolá. 

Mal on jednu veľkú cnosť, 

zdvihnúť národ – Slovenskosť. 

 

Ukázať chcel ľudu svojmu, 

že vždy musí držať spolu. 

Len záruka cnosti, 

dáva nádej budúcnosti. 
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Mal však jednu vôľu svoju, 

učiť synov držať spolu. 

 

Dal im prúty do ruky, 

teraz dajte záruky! 

Čo si teraz myslíte? 

Po jednom ich zlomíte? 

 

Synovia si hlavu lámu, 

budú musieť spolu vládnuť. 

Jeden prút sa zlomiť dá, 

spolu ich nik nezdolá. 

 

Kto by ich chcel rozlomiť, 

musí sa však s nimi biť. 

Otec im tak dokázal, 

že len on tú pravdu mal. 

 

Opakujem zas a znovu, 

že tie prúty držia spolu. 

Ak budeme i my takí, 

nikto nemá na nás páky. 

 

Ozaj platí pravda taká, 

že sme národ Svätopluka. 

 

 

SAMUEL ENDRES, 6. ročník ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka 

Šintava 
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O BUDIMÍRSKEJ STUDNIČKE 
 

 Evička bola dobré dievča. Jediná dcéra tvrdo pracujúcich rodičov 
Kopeckých. Jej mama ďakovala Bohu každý deň, že ich obdaril aspoň týmto 
jedným dieťaťom.      
Do jej krásnych modrých očí, v ktorých sa zrkadlila hĺbka budimírskej 
studničky, sa zahľadel Janko Samovie z horného konca dediny. A na jeho 
šťastie Evička mu jeho lásku opätovala.  
 Nastala nedeľa, jediný deň v týždni, keď mohli aj obyčajní 
dedinčania oddychovať. Tak sa aj Evka s Jankom vydali na prechádzku. Čas 
trávili hrou na skrývačku pri lese. Vtom si Janko uvedomil, že ani po pol 
hodine Evku nenachádza. Darmo kričí, darmo volá, darmo prosí... Po Evke 
akoby sa zem zľahla. Deň zamenila noc a Janko behá, Janko volá, všetko 
márne. Unavený od behu, vyhladovaný, s hlavou v smútku klesá na zem. 
O polnoci, keď bol mesiačik na oblohe najvyššie, prebral sa a objavil sa 

pred ním krásny obraz. Sedem 
nádherných víl tancuje okolo 
budimírskej studničky a krásne 
spieva. Vystúpil pred víly 
s roztrasenými kolenami, prerušil 
ich v tanci a požiadal ich o pomoc: 
„Víly, krásne devy, pomôžte mi 
moju milú Evičku v hlbokej hore 
nájsť!“ 
Janko dobre vedel, že ak bežný 
smrteľník víly zazrie a či v tanci 
vyruší, životom za to zaplatí. No 
i napriek tomu pre svoju Evičku 
i toto podstúpil. Víly videli, aký je 
odvážny, preto sa rozhodli dať mu 
šancu. 

„Ak nám opravíš našu čarovnú harfu a nikomu naše tajné miesto 
nevyzradíš, nájdeme ti Evičku“, riekli víly.  
 Keďže Janko bol zručný mládenec, harfu poľahky opravil. V tej 
chvíli sa pred ním otvoril chodník v húštine, ktorý ho zaviedol priamo 
k Evičke. Janko sa vílam vrúcne poďakoval a šiel za Evkou. Bolo že to 
radosti, keď sa s Evkou zvítal a ešte viac keď šťastne domov dorazili.  
 Janko svoje dobrodružstvo a aj vďaku k vílam udržal v tajnosti po 
celý život. 

Bianka Czafiková, 6. ročník ZŠ s MŠ Horné Saliby 
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Predĺžené prázdniny 
 

       Písal sa rok 1950. Rodinka Robinsovcov sa tešila na dlho očakávanú 
dovolenku, ktorú mala stráviť na luxusnej lodi. Cieľom plavby boli Kanárske 
ostrovy. Do začiatku dovolenky zostávali dva týždne. 

Ako správna rodina mali tri krásne 
dcéry. Miu a Ninu - dvojičky a 
najmenšiu dcérku Paulínku. Paulínka 
bola ešte maličká, mala štyri roky a 
bola ozdobou rodiny. Nina a Mia 
mali šestnásť rokov. Boli  v puberte, 
no hrali sa na veľké dámy...  
Keď sa v jeden pekný slnečný deň 
vrátili dvojčatá domov zo školy, ich 

sestrička Paulínka bola už doma. Dvojčatá boli milo prekvapené, lebo 
sestrička chodievala domov zo škôlky až po nich.   
     V ten deň  mama zvolala „bojovú“ rodinnú poradu. Všetkým členom 
rodiny oznámila, že sa o päť minút stretnú v kuchyni. Ocko tieto porady 
veľmi neobľuboval, ale mamino želanie rešpektoval. O malú chvíľu každý 
sedel na svojom mieste a mama oznámila: ,,Naša plavba loďou na 
Kanárske ostrovy, na ktorú sa všetci tak veľmi tešíme, sa presunula. 
Musíme cestovať skôr, ako sme pôvodne plánovali. Kapitán plavby mi to 
oznámil len včera, tak som sa rozhodla povedať vám túto informáciu čo 
najskôr. Hlavne tebe Nina!"  
Mama uprela zrak na Ninu, ktorá bola zo správy veľmi smutná. Mala na to 
svoje dôvody. O týždeň mal byť školský ples. Nina plesy milovala a na tento 
sa už veľmi dlho tešila a pripravovala. Kúpila si aj nádherné šaty, šperky 
a kabelku. Snívala o tanci so svojím princom. A teraz o to všetko mala prísť! 
Mia sa vôbec nevzrušovala, bolo jej to úplne jedno. Na rozdiel od Niny bola 
chlapčenský typ, nenávidela plesy, ich lesk a veľakrát aj neúprimné 
správanie sa ľudí na plesoch.                                                       
Mama sa snažila Ninu potešiť. To sa jej však nepodarilo. Bola z toho dosť 
smutná. Tešila sa na pekný rodinný výlet a teraz takáto nepríjemnosť! 
Nakoniec nastal ich vytúžený deň. Celá rodina sa tešila, len Nina blúdila po 
dome ako duch. Bledá, neupravená, nič ju nezaujímalo. Prečo by aj malo? 
Iba Mia a Paulínka boli nadšené. Ako nastupovali na loď, Nine sa tisli slzy 
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do očí, ale hrdinsky sa premáhala. Chcela byť silná! To sa jej aj podarilo 
napriek tomu, že sa jej sen rozplynul ako dym. 

Na lodi bola rodina ubytovaná v prvej 
triede. Keď už dovolenka, tak nech si ju 
poriadne užijú! Rodičia bývali v luxusnej izbe 
a dievčence mali svoju rozprávkovú izbu 
hneď vedľa nich. 
Cestovali už asi 3 hodiny, bola hlboká noc, 
každý na lodi spokojne spal. Zrazu všetci 
cestujúci začuli strašný tresk. Každý sa 
vypytoval, čo sa stalo. 
Postupne na lodi prepukla panika. Sestry sa 

chceli dostať k rodičom, ale márne. Dav ich dotlačil až na palubu. Trvalo to 
nekonečné minúty, kým zistili, že sa loď potápa... Ich jedinou túžbou bolo 
prežiť!  
      Keď sa loď potopila, snažili sa vyplávať na hladinu. Obzerajúc sa okolo 
zistili, že široko-ďaleko nikoho niet... Tak veľmi túžili zazrieť svojich rodičov. 
Túžili však zbytočne. Nevideli nikoho...  
Plávali ako odušu, veď si chceli zachrániť život. Všetky tri boli dobré 
plavkyne. Keď v diaľke zazreli pevninu, naplnilo ich to radosťou.  
O chvíľu  doplávali na breh celé zmorené a vyčerpané. Unavené a smutné 
si ľahli na piesok a hneď zaspali... 
      Prvá sa zobudila Paulínka, ktorá plakala za mamou. Mia sa ju snažila 
upokojiť, kým Nina sa rozhodla, že preskúma ostrov. Ostrov bol veľmi 
veľký. Obrovské stromy, hustý porast, cez ktorý sa ťažko predierala, 
škriekajúce opice a jazerá. Do smiechu jej nebolo. Na okamih si pomyslela, 
že tu zrejme nikto nežije, keď zbadala nejaký pohyb a začula veľký krik. 
Uvedomila si, že to kričí Mia. 
Nina utekala, čo jej nohy stačili. Uvidela vysokého muža, mohol mať tak 
190 cm. Mal tmavé vlasy, bol celý špinavý, v jednej ruke zvieral zbraň a v 
druhej držal ulovené nejaké zviera. Nina, Mia a Paulínka ani nedýchali. 
Zrazu Paulínka k nemu pristúpila a opýtala sa ho, ako sa volá. Dievčence 
čakali, že im nebude rozumieť. Veľmi ich prekvapilo, keď sa usmial a 
povedal, že sa volá Michal a na ostrove žije už dobrých desať rokov. Chcel 
si urobiť pekný výlet na svojej lodi, no prihnala sa hrozná búrka a on 
stroskotal práve na tomto ostrove. Odvtedy sa márne pokúša z neho 
dostať. 
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     S Michalom sa zblížili, naučil ich 
loviť vtáky a ryby. Tiež ich učil, ako 
prežiť. Spoločne sa dohodli, že si 
postavia pevnú loď, ktorá odolá 
búrkam a nástrahám mora. Stavba 
lode bola zdĺhavá, pretože nemali 
potrebné nástroje. Po roku trpezlivej 
a úmornej práce sa im to podarilo. 
     Rozlúčili sa s ostrovom a vyplávali 
na šíre more. Verili, že loď, ktorú 

s toľkou láskou robili, ich privedie do bezpečného prístavu. 
 

Nikola Kostková, VIII. trieda, ZŠ s MŠ Zemianske Sady 

 
 

Hojdací koník 
 

V izbe mi hojdací koník stojí, 

ešte sa ho trochu bojím. 

„Ty sa bojíš koňa?“ 

hovorí mi brat. 

„Nebuď hlúpa Soňa“, 

povedal  to už miliónkrát.  

„Aké mu len meno dám? 

Filip, Denis a či Ján? 

Laura, Janka, Vivien?“ 

Existuje toľko mien. 

„Už to mám, áno to je ono! 

Budeš sa volať koník Tóno.“ 

Cválam na ňom so spevom celé hodiny, 

spievam obľúbené piesne a krásne tóniny.                    
 

Lucia Sobolová, Gymnázium J. Matúšku Galanta  
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Koniec dobrý, všetko dobré... 
 

                                              Z piecky iskra vyskočila 
                                              a koberec zapálila. 
                                              Lezie oheň po koberci, 

vyskočí na komód veľký. 
 

                                              Bež preč Paľko, bež von Dáška, 
                                              nech zostane sveter, taška! 
 

                                              Ale Paľko reaguje, 
                                              mobil v ruke opatruje, 
                                              požiarnikov alarmuje 
                                              a celý dom zachraňuje. 

 

Pán požiarnik odvážny je 
a aj Murka hneď ratuje. 
 

Mama s otcom prichádzajú, 
svojim deťom sa radujú 
a hasičom hneď ďakujú... 
 

Bianka Czafiková, 12 rokov 
ZŠ s MŠ Horné Saliby 
 

Voda 
Voda tečie riekou, 

zbavuje sa hriechov. 
Hriechov všetkého človečenstva. 

Mlčí o tom, čo ľudstvo, dalo, 
čo na vode napáchalo. 

Sleduje odpad, kal a mŕtve ryby. 
Za čieže to platí chyby? 

Spamätaj sa, človeče, kým je čas! 
Tamara Mikulášová, V. A 

ZŠ G. Dusíka Galanta 



 27 

Smelí požiarnici 
 
Oheň vzbĺkne hocikde, 
svoju zlosť hneď predvedie. 
Plameň vidieť zďaleka, 
každý iba narieka. 
Veď veľmi rýchlo pripeká! 
 

Je to pravda nepekná. 
Zlú spomienku zanechá. 
 
                                Požiarnici naponáhlo majú, 
                                svoje mesto smelo zachraňujú. 
 

                                S ohňom sa veru nehrajú, 
                                prúdy vody striekajú. 
 

                                Hneď zraneným pomáhajú, 
                                ľudí z budov zachraňujú 
                                a z ohňa preč odnášajú. 
                                Dosť sa pritom namáhajú! 
 

                                Nakoniec po niekoľkých minútach  
                       z požiaru zostal iba prach.                  
 

Veronika Kajošová, 11 rokov, ZŠ s MŠ Horné Saliby 
 

 

 

Voda 
 

Pri studničke za oblôčkom 
tečie potok za potôčkom. 
Ach, ty voda, vodička, 
aká si len dobručká.  
 

Voda, voda, vodička,  
červenejú mi líčka. 
Namáčam si celú tvár,  
ty si voda vážne dar. 
 

Rudolf Hatala, V. A, ZŠ G. Dusíka Galanta  
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Prišla jar 
 

Jar už prišla, hurá deti,                       

každý z nás sa na ňu teší. 

Všetko kvitne, krásne vonia, 

slniečko sa smeje zhora. 

Včielky z úľov vyletujú 

a kvietky nám opeľujú. 

Bzučia hlasno okolo, 

aby medu moc bolo. 
 

Michal Burda, 6. ročník, ZŠ Michala Tareka Abrahám 

 

 

                                                                  Slimáčik 
 

                                                        Slimák má krásne rožky, 

                                                        ale nemá žiadne nôžky, 

                                                        nebezpečenstva sa nebojí, 

                                                        domček si sám vyrobí. 

 

                                                        Ale už má toho dosť, 

                                                        má z toho aj veľkú zlosť! 

                                                        Domček sa mu stavať nedarí, 

                                                        nás ním však všetkých obdarí. 
  

                                  Jakub Rusek, 5. B, ZŠ SNP Galanta                                                          
                        

 

Strachopud 
 

Slimák si nosí vlastný dom, 

v ohrození hneď vlezie doň.  

Skryje svoje dlhé rožky 

a myslí si potichučky: 

„Už mám toho dosť!“ 

 

Veronika Puterová, 5. B 

ZŠ SNP Galanta 
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Prasa 

 

Ja som malé prasiatko, 

na svete som len krátko. 

Môj život je o bahne, 

nikto mi ho nekradne. 

Keď ma gazda umyje, 

potom žeriem pomyje.  

Stopäťdesiat kilov mám,  

každý deň ja priberám.  

Cez ohradu pozerám,  

krásny život veru mám. 

Matej Grosman, 7. trieda, ZŠ Michala Tareka Abrahám 

 

Šváb 
 

Šváb sa rúti bytom,  

smolu mám - som pri tom.  

Ale čo sa nestane,  

šváb odrazu zastane. 

Ako sa tak pozerám,  

v mysli zbraň si vyberám. 

Moja šľapka útočí,  

švába zaraz rozpučí.  

Andrea Hornáčková, 7. trieda, ZŠ Michala Tareka Abrahám 

 

Kapor 
 

Kapor žije vo vode,  

dovtedy je v pohode. 

Keď on háčik zbadá,  

hneď si skrýšu hľadá.  

Už prehltol háčik,  

pôjde na pekáčik. 

Hodím ho ja spiatky? 

Nie, blížia sa nám sviatky. 

Mária Baničová, 6. trieda, ZŠ Michala Tareka Abrahám 
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Motýľ Arnold 
 

Motýľ vzlietol k oblohe,  

užíva si v pohode. 
 

Lieta si on kade-tade, 

zajtra má byť v hitparáde. 
 

Arnold – to je symbol krásy,  

pritom nemá ani vlasy. 
 

Vykľuval sa z húsenice  

na konári borovice. 
 

Keď dnes letel ulicou, 

trafili ho palicou. 
 

Na chodníku Arnold leží, 

nebude už nikdy svieži. 
 

Prestáva byť v strehu,  

vidí sa na druhom brehu. 
 

Priletel tam drozd, 

Arnold už má dosť. 
 

Drozd bude mať hostinu,  

pozve celú rodinu. 

Dodo Banáš a kolektív 9. triedy ZŠ Michala Tareka Abrahám  

 

Vietor 
Vietor je čas jesene, 

zdúva plachty veselé. 

Fúka vietor fúka,  

oblaky rozfúka. 

Aj v lete dobré je, 

keď vetrík zaveje. 

Vtedy sme len radi, 

že nás vetrík schladí. 

Zoltán Kónya, V. A, ZŠ G. Dusíka Galanta 
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Nebol to len sen 
 
 Čo je to budúcnosť? A kedy vlastne nastane? Niektorí tvrdia, že 
budúcnosť je prítomnosť a všetko v budúcnosti bude rovnaké, iní to zasa 
vyvracajú tvrdením, že doba sa stále vyvíja.     
         Tak kde je pravda?   
 Píše sa rok 2956, budúcnosť. Zem sa rozpadá. 
 „Raz k tomu muselo prísť, Ema, už to nezmeníš.“   
 „To hovorí vedec? Oci, aspoň mi neklam. Nemám tri, a dobre viem, 
že to tak nemuselo dopadnúť, keby, keby ľudia z minulosti...,“ nevedela 
som dokončiť vetu. „Je to celé na zaplakanie.“ 
 Situácia na Zemi sa každý deň zhoršuje, každú hodinu umierajú 
ľudia, ktorí naozaj za nič nemôžu. Už neexistuje Južná a Severná Amerika, 
zostali z nich len drobné úlomky. Nič nie je ako bolo, všetko sa rozpadá. 
Len ja a otec sme mali šťastie. Sme tam, kde sa zatiaľ nič nerozpadá, ale 
viem, že k tomu čoskoro príde. 
 „Dobré ráno, ako sa vyspal môj anjelik?“    
 Otec si myslí, že sladkými slovíčkami a raňajkami ma rozveselí. 
Omyl, ako mu to vôbec napadlo? 
          „Dobré, oci,“ utrúsila som a usmiala sa. „Oci chcem sa ťa na niečo 
opýtať.“ 
 „Len sa pýtaj zlatíčko, vieš, že som tu len pre teba.“ Zasa tie sladké 
slová. 
 „Čo si o tom myslíš ty?“ spýtala som sa zahanbene, „veď vieš na čo 
myslím.“ 
 „Nekazme si pekné ráno, dobre?“ povedal otec, teraz už nahnevane. 
 Čo som mu na to mala povedať? Ale povedzme si na rovinu, aj tak 
to asi s otcom neprežijeme. Je to kruté, ale asi s tým nič nenarobím. 
Možno... Nie, nikto nás nezachráni. Ale prečo my? Nechápem, prečo by 
sme my mali pykať za to, čo spáchali ľudia z minulosti. Všetko sa to začalo 
len pred týždňom, kedy prišli prvé správy, že litosferické dosky sa dali do 
pohybu. Povedala som si: „Čo sa zbláznili?“ Zlá otázka. To ticho čo nastalo 
v kuchyni, ma už zabíjalo.  
 „Oci, zapni telku,“ povedala som nahnevane. 
 Otec schmatol ovládač a namieril ho na telku. Nič.  
 „Super, asi sa zrútil satelit,“ mrmlala som, keď ju otec zapol. 
 „Nemožné? Všetko je už možné,“ stále som mrmlala, „to ako už 
nemyslia vážne, nestačí, že aj tak zomrieme? Toto už fakt niekto prehnal,“ 
odhodila som toast a dupala som po schodoch.  
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 Vbehla som do izby a vtedy to celé začalo. Bolo to také čudné. 
Otec bol v sekunde pri mne, netušiac čo sa to deje. Všetko sa začalo triasť, 
a odrazu ako keby niekto vypol svetlo, ibaže to svetlo bolo Slnko. Nastala 
noc, čierna a temná noc.      
„To nie je možné“, plakala som a otec vedel na čo myslím. Zem sa odtrhla 
zo slnečnej sústavy. Ako je to možné? 
 Celé sa to zbehlo tak rýchlo, že som si ani nestihla uvedomiť, čo 
teraz s nami bude. Zrazu som začula poplašné sirény - ako pri povodni či 
zemetrasení. Otec ma schmatol za ruku a bežali sme dolu po schodoch. 
Keď sme vybehli na ulicu, bola tam masa plačúcich ľudí s beznádejnými 
výrazmi na tvárach. Pozrela som sa na otca a videla som, ako sa mu slzy 
hrnú do očí. Ešte nikdy som ho takéhoto nevidela. V hlave som si premietla 
všetky spomienky na minulosť a aj spomienky na budúcnosť. 
Vtom ma otec schmatol ešte tuhšie a letel po kľúče od auta.  
          „Oci, čo to robíš?“ čudovala som sa.  
  „Ver mi, dievčatko moje, nemáme čas.“   
 Vôbec som nechápala, čo to práve povedal. Naštartoval auto a leteli 
sme do jeho laboratória. Boli tam už viaceré rodiny, ktoré sa chceli 
zachrániť. Nechápala som, čo to robí. Keď ma usadil do čudnej oválnej 
veci, povedal mi niečo, na čo nikdy nezabudnem. 
           „Dievčatko moje, teraz musíš byť statočná a,“ do očí sa mu 
nahrnuli slzy „a pamätaj, že tu, v tvojom srdiečku budem navždy. 
Spomienky nikdy neumrú“. Stále som ničomu nerozumela.   
           „Oci, čo tým myslíš?“ opýtala som sa s plačom.  
   „Vieš, toto sú naše posledné spoločné chvíle a ja nechcem, aby si 
si ma zapamätala ako uplakané monštrum,“ povedal a zasmial sa. 
„Tak a teraz poletíš niekam, kde ti bude dobre. A vieš čo? Mala si pravdu, 
od samého začiatku. A ja ľutujem, že som ti neveril. Ale teraz už musíš ísť, 
neboj sa, budem na teba dohliadať. Vždy, vždy budem s tebou,“ zavrel tú 
podivnú vec a vtedy som si uvedomila, že ho už nikdy neuvidím. Vystrelili 
tú vec do vzduchu a ja som si hovorila, prečo som bola taká hlúpa.  
            Omráčená som sa zobudila na tvrdej a chladnej zemi. Keď som sa 
úplne prebrala, uvidela som viacero detí. Napadlo mi, že som asi na inej 
planéte a nemýlila som sa. Tá neznáma planéta bola taká krásna. Vedela 
som, že táto planéta bude mojím domovom nasledujúce roky. Plakala som 
pri myšlienke, čo sa asi stalo s mojím minulým domovom - Zemou. Vedela 
som, že musím byť statočná. Vykročila som pravou nohou a priala som si, 
aby to bol len sen. 
 
Erika Szomolaiová, 7. ročník, ZŠ s MŠ Horné Saliby 
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Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v tomto roku oslávila 

50. výročie založenia. Tu je zopár príspevkov od žiakov, ktorí navštevujú 

túto školu (v budúcom čísle uverejníme ďalšie).  

 

Škola mojimi očami 
 

     Škola je priestor, kde trávim najviac času, je ako môj druhý domov. 

Mojich spolužiakov beriem po deviatich rokoch už ako svoju náhradnú 

rodinu. Trávim s nimi väčšinu svojho času, aj keď nie vždy dobrovoľne. 

Prežili sme spolu veľa momentov plných radosti, ale aj chvíle, ktoré sa nám 

zdali ťažké. Nakoniec sme sa z nich aj tak nasmiali a s úsmevom sme 

všetko zvládli. Z výletov a exkurzií si vždy odnášame okrem vedomostí 

a znalostí aj nové nezabudnuteľné zážitky. Týmto všetkým nás sprevádzali 

a stále sprevádzajú naši neoceniteľní učitelia. Školské dni prežívame 

v našej triede. Už sme si zvykli na prostredie a atmosféru v škole cez 

prestávky, ale aj na hodinách. Myslím si, že ani zďaleka nie sme najlepšia 

trieda na škole, ale isto viem, že spolu tvoríme kolektív, na ktorý sa nedá 

len tak ľahko zabudnúť. Na všetkom sa nájdu zápory, a tak je to aj so 

školou. Mnoho žiakov vidí školu ako strašidlo, no ja viem, že to tak nie je.  

     Moja škola sa mi páči a viem, že ju budem musieť čoskoro opustiť, no 

túto základnú školu by som nevymenila za žiadnu inú. 

Nina Kristeková, 9. A, ZŠ J. A. Komenského Sereď 
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Môj pohľad na polstoročnicu 
 

      Pred 50 rokmi sa začala písať história našej školy. Jej základom sú 

v prvom rade učitelia a žiaci. Počas tých 50 rokov vychovala škola veľké 

množstvo žiakov a talentov. Snaží sa ich nielen naučiť základné vedomosti, 

ale aj pripraviť ich na začiatok stredoškolského života a vlastne celého 

života, ktorý by mal každý prežiť čo najlepšie. 

      Tri generácie mojej rodiny navštevovali Základnú školu J. A. 

Komenského, tak ako aj ja. A to už o niečom svedčí. Minimálne o tom, že 

k tejto škole máme srdečný vzťah.   

     Naša škola sa dlhé roky intenzívne zúčastňuje na mnohých olympiádach 

a súťažiach, kde dosahujú žiaci vynikajúce výsledky. Nachádza sa tu 

jedáleň, družina a tiež telocvičňa, kde sa snažíme športovať. Pre žiakov je 

tu možnosť navštevovať rôzne záujmové krúžky, taktiež sa učitelia v nás 

snažia vzbudiť záujem o kultúru, a tak navštevujeme divadlo. Učitelia sa 

nám snažia poskytovať čo najviac informácií, ktoré získavame z rôznych 

zaujímavých stretnutí a výletov. Na tie sa vždy veľmi tešíme. 

     Určite by bolo zaujímavé zistiť, koľko vysvedčení už učitelia podpísali, 

koľko žiakov prešlo bránami školy, koľko radosti spôsobili prvé písmenká 

a vypočítané príklady. Tiež by sme sa asi pobavili, ak by sme si prečítali, 

koľko a akých zápisov sa zapísalo do triednych kníh, žiackych knižiek 

a tajomných učiteľských zápisníkov. Koľko pier učitelia minuli na nás a 

koľko kriedy sa spotrebovalo, kým sa nám učivo uložilo v hlavách. 

     Pri príležitosti 50. výročia našej školy J. A. Komenského Sereď treba 

spomenúť udalosť, ktorá sa stala v roku 2013 a tou je zlúčenie so základnou 

školou P. O. Hviezdoslava. A tam sa dialo presne to isté. Ako na každej 

škole. Vzniklo tu nielen nové spojenie škôl, ale aj učiteľov a žiakov. To 

znamená pre žiakov a učiteľov mnoho nových zážitkov i príbehov, ktoré sa 

udejú aj počas ďalších nasledujúcich 50 rokov. My si ten svoj píšeme teraz 

a po nás ich bude písať niekto iný. 
 

Lucia Čmaradová, 7. B, ZŠ J. A. Komenského Sereď 
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Naša škola 
 

Slovo „škola“ v nás vyvoláva veľa pocitov. Niekedy kladných, 

inokedy záporných. Škola nás vychováva, učí, aj keď si to neuvedomujeme. 

Snáď každý si pamätá svoj prvý školský deň. Nervozitu a strach, 

ale aj pocit radosti, keď po prvýkrát prekročíme prah školy, keď po 

prvýkrát dostaneme učebnicu, napíšeme prvé slovo či vypočítame prvý 

príklad. Na to však potrebujeme dobrých učiteľov, ktorí sú ochotní vždy 

pomôcť, i keď my si to nevážime ako by sme mali. 

Učiteľov u nás rozdeľujeme na dve skupiny. Prvá je tá, pri ktorej si 

povieme, že hodina s nimi je hotová paráda. Všetko sa naučíme na hodine 

a s učivom nemáme žiadne problémy. A tá druhá? Tá je o trošku zložitejšia. 

Počas hodiny stále kontrolujeme čas a odrátavame sekundy do jej konca. 

Žiaci na nich zväčša nadávajú, ba dokonca ich ohovárajú. No až na konci 

svojej púte, ktorú prekonali na základnej škole, si uvedomia svoj omyl, 

pretože to oni – naši učitelia nás tak veľa naučili.  

Naša škola, čo sa týka žiakov, sa dá nazvať pestrofarebnou. 

Nájdeme tu dobrých športovcov, spevákov, matematikárov či recitátorov. 

Medzi všetkými je súlad, a to sa nedá nájsť na každej škole. Myslím si, že 

naša škola je výnimočná, aj keď to nevidí celý svet. Je dôležité, aby sme to 

videli my a aby sme si to vážili. 

Podľa mňa nás naša škola veľa naučila a ešte naučí. A ja už len 

dúfam, že aj po päťdesiatich rokoch sa na našu školu budú ďalej hlásiť deti 

zo širokého okolia. 

A tí, čo odídu, budú hrdí, že ich základnou školou bola práve 

Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi. 

 

           Alexandra Klenovičová, 9. A, ZŠ J. A. Komenského Sereď  
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N A Š A    Š K O L A 

          

Naša škola premilená, v jednom meste slovenskom, 

nesie hrdo svoje meno po Janovi A. Komenskom. 

Učia sa tu veľkí, malí. Moja sestra Timka 

každé ráno zobudí ma, nenechá ma spinkať.  
 

Pomaly si kráčame do školičky mestom, 

zabudla som úlohu - spomeniem si cestou. 

To zas bude radosti a poznámka istá, 

poteší sa mamička, "zaracha" mi chystá. 
 

Náš pán školník v dverách stojí: "Baby, zase meškáme?" 

Máme šťastie, je to v norme, zápis z toho nemáme. 

Odložíme bundy, boty a mobily do šatne, 

keby pípol na hodine, od hanby sa prepadnem. 
 

Veľké chodby, triedy malé, spolužiakov veľa, 

za katedrou naša triedna - vraj by skúšať chcela. 

V tichosti sa pomodlíme, v tom zázrak sa stane - 

neskúša sa, takže päťku nikto nedostane. 
 

Naša škola zapája sa do zberu rôznych predmetov, 

eko-pakov, papiera i plastových vrchnákov. 

Vrchnáky sú pre Tobiho, bojovníka veľkého, 

jeho príbeh dotkol sa aj srdiečka nášho. 
 

Pánov i pani učiteľky veľmi radi máme 

a aj pani riaditeľku, to je predsa známe! 

Tak nech stojí tisíc rokov táto škola skvelá 

aj moje deti sem budú chodiť, tak by som to chcela :-) 
 

                                Adriana Majtánová, VI. B  

                               ZŠ J. A. Komenského Sereď 
 


