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Slovo je dobrý nástroj, len treba vedieť na ňom hrať 

A. Plávka 
 
 
 
 
 
 
Milí priatelia, 
 
 
                držíte v rukách už  siedme číslo časopisu Pod lupou, ktorého 
realizátormi sú pracovníci Galantskej knižnice, ale tvorcami sú 
nádejní autori básní aj prozaických textov - žiaci základných škôl 
okresu Galanta. Potešil nás veľký záujem žiakov - prispievateľov. 
Preň sme, bohužiaľ, nemohli uverejniť všetky príspevky, za čo sa 
ospravedlňujeme. Ďakujeme žiakom aj ich pedagógom za čas, ktorý 
venovali veľmi záslužnej práci - rozvíjaniu detskej tvorivosti a 
fantázie. Želáme im veľa nových inšpirácií do budúcnosti 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   redakčná rada 
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NAJKRAJŠÍ LIST 
 

Milí priatelia! 

 
Týmto listom chcem osloviť Vás všetkých, chlapcov i dievčatá, 

dospelých i deti. 
Prečo? Pretože všetci žijeme na tomto svete, na tejto planéte. 

Naša matka Zem nám poskytuje všetko, čo potrebujeme 
k životu. Úrodné polia, rozľahlé lesy, životodarné pramene, potoky, 
bystriny, rieky, jazerá, hlboké moria i oceány. Zato môžeme byť Zemi 
vďační. Toto všetko môžeme obdivovať, nad týmito krásami 
môžeme žasnúť. 

Vieme si skutočne vážiť dary Zeme? Asi nie všetci, inak by 
nemizli dažďové pralesy a zvieratá. Vody by zostali čisté. 

Ja by som chcela žiť vo svete, kde rastú košaté stromy, voňajú 
pestré kvety, spievajú vtáci, tancujú víly. A škola? Tá je veselá 
a zábavná. Výletný autobus premáva každý týždeň. 
V mojom svete je pokoj a mier, žiadna vojna. Môžem žiť slobodne, 
ale pravidlá doň patria tiež. Konflikty sa riešia pokojne. Vládne 
tolerancia. 
 Čo môžeme urobiť, aby bol svet krajší a lepší? Začať treba 
u seba! Buď slušná, úctivá, ochotná pomôcť, odvážna. 
 

Bianka Czafiková, 7. ročník, ZŠ s MŠ Horné Saliby   
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Pod starým tisom 
 

Pred kaštieľom vládne tíš, 
pri lavičke rastie tis. 

Zavriem oči, počúvam. 
V nedeľu na poludnie, 
minulosť mi rozpovie. 

 
Moja babka tadiaľ kráča, 

ešte ako malé vtáča, 
s taškou v ruke do školy. 

Dávne časy to boli. 
 

V strede parku tribúna, 
ľudí stále pribúda. 

Znie tu hudba, čudné heslá, 
dávna doba tadiaľ prešla. 

 
Pred kaštieľom vládne tíš. 

staré múry šepkajú, 
zabudnúť nám nedajú. 

Esterházy sadil tis. 
 

Marek Radovan Vrabec, 6. B, ZŠ SNP Galanta 
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Jarná výzva 
 

Pani Zima si už balí periny. 
Namiesto nej sestrička Jar 

rozsieva nám kvetiny. 
Slnko hreje silnejšie. 

Paráda!!! 
Aj my sa môžeme vyzliecť 

zo zimného kabáta. 
Kamaráti, vypnúť počítač! 

Je načase svoje šunky rozhýbať! 
Bicykle a korčule už čakajú, 

lopty sú smutné, 
že sa nehrajú. 

Tak hor sa, 
pohybom a športom ku zdraviu! 

 
Ľudmila Kožuchová 

5. ročník 
ZŠ s MŠ Horné Saliby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 Ilustrovala: Ľudmila Kožuchová 
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Čert a Kováč 
 

Bol raz jeden ujo. Žil pri 
lese na nádhernom 
statku. Choval kone, 
sliepky, husi a rôzne 
iné zvieratá. O zvieratá 
sa vždy riadne staral 
a aj preto ho v dedine 
mali všetci radi. Bol 
milý, múdry, a vždy 
keď niekto niečo 
potreboval, s radosťou 
mu to požičal. Volal sa Štefan Kováč. Avšak jedného dňa prišiel 
k nemu čert a chcel od neho a kúpiť koňa. No starý Kováč mu 
nechcel predať žiadneho. Čert bol tvrdohlavý, ale napokon predsa 
len odišiel aj bez koňa. O tri dni prišiel Štefanovi list. Bol celý čierny 
a nedalo sa z neho nič prečítať. Na ďalší deň prišiel ku Kováčovi opäť 
čert a prehováral Štefana: „Daj mi koňa a ja ti zaň na oplátku dám 
dvadsať zlatých dukátov.“ „Nič ti nedám!“ hneval sa Kováč. Čert 
namosúrene kričal a vyhrážal sa: „Dnes ešte odídem, ale zajtra sa 
vrátim a bez koňa neodídem!“ Keď čert odišiel, Kováč si bezradne 
sadol, vložil hlavu do rúk a hútal a hútal, ako sa zbaviť čerta. Ako čert 

sľúbil, na druhý deň ráno prišiel znova 
a vyjednával: „No čo, nerozmyslel si si to, dáš 
mi už toho koňa?“ „Áno, dám, ale musím ti 
ešte niečo ukázať!“ tajuplne sa čertovi 
prihováral. „Dobre, a čo je to?“ nedočkavo sa 
vypytoval čert. Kováč pokračoval: „U nás 
uprostred lesa je studňa, ktorá je plná zlatých 
dukátov!“ Čert neváhal a pýtal sa: „Môžem si 
odtiaľ nejaké vziať?“ Kováč nemal námietky 
a hovoril: „Jasné, môžeš, koľko len chceš. 
Stačí, keď skočíš dnu, nazbieraš si toľko 
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dukátov, koľko unesieš a vylezieš rebríkom hore.“ A tak Kováč spolu 
s čertom išli do lesa. Keď prišli k studni, čert bez zaváhania skočil do 
nej. Avšak v studni neboli žiadne zlaté dukáty, ale len hrdzavá voda. 
Čert sa v nej utopil a Štefan Kováč mal od neho odvtedy pokoj. Svoje 
kone ani iné zvieratá nikdy nikomu nepredal a naďalej sa o ne 
láskyplne a vzorne staral.  
 
Erika Blahutová, 5. ročník, ZŠ s MŠ Zemianske Sady  

 
 
 
Strážny anjel 

 

Počuť hlas 
v jednom z nás.  
 

Potichučky sa mi prihovára 
nehladiac na situácie, 
i keď mi obed prihorieva, 
stále jeho hlas v diaľke znie. 

 

Šepká, šepká 
potichu ako myška. 

 

Padá hviezda, šepká, šepká: 
„Hľa, pozri sa!“ 

 

Pozriem sa: 
Hlas znie v tme. 
 

Môj strážny anjel na mňa dozrie. 
 

                                                                     Lujza Svitáková, VII. A, ZŠ G. Dusíka Galanta  
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Neposlušný mimozemšťan 
 

Za Marsovými horami, za Marsovými 
dolami žil jeden neposlušný 
mimozemšťan. Volal sa Jurko. Mal 
dvetisícpäťsto rokov, u nás na Zemi je 
to dvanásť. Práve začínal mať 
mimopubertu. Rodičia mu nechceli 
dovoliť chodiť von s kamarátmi, 
pretože bol stále viac a viac výmyselný. 
Ale Jurkovi sa to nepáčilo. Ani zákazy 
od rodičov ho neodradili a svoj vzdor 
prejavoval naplno. Chodil von cez 
mimookno s príchuťou mimohrušky. Onedlho Jurkovi rodičia zistili, 
že chodieva von za mimokamarátmi. Zasadla rodinná rada za 
mimostôl. Rodičia Jurkovi poriadne prehovorili do duše, vynadali 
mu, že chodí potajomky von a hlavne mu vysvetlili, aké je to 
nebezpečné a ako sa oňho boja, keď nevedia, kde sa ich milovaný 
syn nachádza. Jurko im zase vysvetľoval: „Viete, chcel by som chodiť 
s kamarátmi von, ale vy ste mi to zakázali. Viem, že je zlé, keď 
neviete, kde som. Veľakrát ste museli na mňa zavolať mimopolíciu, 
aby ma našla, ale ja som už pochopil, že vám na mne záleží a viac 
nechcem z domu utekať!“ A tak mu rodičia odpustili všetky 
mimohlúposti, ktoré napáchal. Potom po dohode s rodičmi 
chodieval von s mimokamarátmi a zažili spolu veľa 
mimodobrodružstiev.  
Ponaučenie: Nerobiť pred rodičmi tajnosti, ale všetko im povedať. 
 
Dominik Královič, 5. ročník, ZŠ s MŠ Zemianske Sady  
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Jar 
 

Dnes je pekný deň, 
je to ako sen. 
Budeme sa hrať, 
spolu zabávať. 
 

Na jar sa liahnu kuriatka 
a rodia iné zvieratká.  
Na stromoch kvitnú kvietky, 
o malú chvíľu ich budú opeľovať včielky. 
 

Vonku budú lietať motýle, 
také malé farebné. 
My ich budeme obdivovať 
a s úsmevom na ne pozerať. 
 

Erika Blahutová, 5. ročník, ZŠ s MŠ Zemianske Sady  
 

 
Jar prichádza 

 

Opúšťam vás lyže, čiapka, 
jar už prichádza k nám zľahka. 
Sandále za snehule obmením, 

sukňu a tričko za otepľovačky zamením. 
Zlú náladu obmedzím, 
všetky zmysly naladím. 

Cítim slnko, ľahký vzduch, 
teplo tvár mi pohladí, 

a ja sa hneď rozchodím: 
do prírody vychádzky, 

obdivovať lúčku, vtáčky. 
 

  Text a ilustrácie: Bianka Czafiková 
   7. ročník, ZŠ s MŠ Horné Saliby 
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Tajomná Noc strašidiel 
 
    Bol chladný jesenný deň, vonku zúril 
vietor a dažďové kvapky husto klopkali 
na okno. V triede to hučalo ako v úli. 
Všetci rozprávali o tom istom - o Noci 
strašidiel.  
     Každý rok v októbri bolo jedno 
piatkové popoludnie v škole vyhradené 
pre strašidlá, strigy, duchov a upírov. 
Jasné, že nie pre naozajstných, to len žiaci majú Noc strašidiel. Všetci 
sa prekrikovali, kto bude mať aký kostým a ani nezbadali, že do 
triedy už vošla pani učiteľka. Až keď hlasno zatlieskala, všetci sa 
rozbehli do svojich lavíc.  
„Dúfam, že vás tak zaujalo dnešné nové učivo,“ povedala. 
V triede sa ozvalo zborové niéééééé a potom „ale keď dnes je Noc 
strašidiel.“ 
Pani učiteľke bolo jasné, že z dnešného vyučovania nič nebude. 
„Dobre, tak mi porozprávajte, aké budete mať masky a na čo sa 
najviac tešíte“, obrátila sa na deti.  
Zrazu sa zdvihli všetky ruky, každý chcel odpovedať, nie ako pri 
skúšaní. A z každej strany bolo počuť: „Ja, ja, ja chcem hovoriť!“ 
Deti po jednom rozprávali, kto sa na čo najviac teší. Každý si myslel, 
že práve tá jeho maska je najstrašidelnejšia. Samozrejme, všetci boli 
hrdinovia a nikto sa ničoho nebál.  
A vtedy dostala pani učiteľka nápad... 
Poobede už chodby školy zaplnili strašidlá a príšery, odvšadiaľ sa 
ozýval smiech. Začalo sa podujatie, na ktoré sa všetci tak veľmi tešili. 
Súťaže priniesli množstvo zábavy a pomaly sa blížili ku koncu. Deti sa 
už tešili na diskotéku. Zábava sa začala a všetci boli šťastní. Zrazu sa 
však stalo niečo neobvyklé. Svetlá zhasli a hudba prestala hrať. To 
ešte nebolo všetko! Zrazu sa telocvičňou začali ozývať čudné zvuky. 
Deti začali pišťať a jačať, no a ja som začala pátrať. Zvuky sa ozývali 
zo školského skladu učebníc. Pomaly som sa tam vkradla, neverila 
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som, že by tam boli naozajstné strašidlá. A mala som pravdu. Našla 
som tam iba zapnuté rádio a rozosmiatu pani učiteľku. Hneď mi bolo 
jasné, čo sa stalo. Pani učiteľka iba nainštalovala nahrávku a vypla 
svetlá. Keď sa to ostatní dozvedeli, rozosmiali sa. A veru museli si 
priznať, že vôbec nie sú takí hrdinovia, ako si mysleli. Na túto Noc 
strašidiel určite tak ľahko nikto z nás nezabudne. 
 

Tamara Tóthová, 6. B, ZŠ SNP Galanta  
  
 

Báseň o jeseni 
 
Na začiatku jesene 
vítajú učitelia deti veselé 
hneď po letných prázdninách, 
na vyučovacích hodinách. 
 
Z rôznych galantských ulíc, 
deti sadnú do školských lavíc. 
Zapoja sa do zberu papiera a gaštanov, 
ktoré zbierajú po ceste domov. 
 
Pritom nechtiac narážajú do bielych nitiek, 
ktoré pavúk rýchlo zapletá. 
Ráno býva trošku zima, 
poobedie nás babím letom víta. 
 
To je koniec tejto básničky, 
ktorú napísal Mário Laššú 
z Hodskej uličky. 
 
Mário Laššú, 6. A, ZŠ G. Gusíka Galanta 
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Čierny sen 
 

Sestra, malo som sen, 
oboznamuje Nebo Zem. 

Videlo som strom veľký, veličizný. 
No však nebolo som si isté, 

či bol šťastný, a či nie, 
čoskoro z neho radosť pominie. 

Prišiel čierny dym a sadze, 
na strom svoje bremä hádže. 

Povzdychlo Nebo, povzdychla Zem. 
 

A týmto, sestrička, ti povedať chcem: 
Dávaj pozor na ľudí! 

Pozerať sa na čiernu zem ma nudí. 
 

Veronika Babbová, 9. A, ZŠ SNP Galanta 

 
 

 
Moje mesto 
 

V mojom meste sa každý pozná, 
ľudia nosia v hlave kompletný zoznam 
ľudí, miest, zážitkov, spomienok... 
A o živote mnoho falošných domnienok. 
 

V srdciach sme plní hnevu aj radosti, 
láska k nášmu mestu nám prúdi cez kosti. 
Galanta, miesto plné života a smiechu, 
tu môžeš od priateľa čakať odpustenie hriechu, 
tu mi priateľ v núdzi vždy podá pomocnú ruku. 
Len tu cítim slobodu už vo vzduchu. 

 

Matúš Ambruš, 9. A, ZŠ SNP Galanta 
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Delfín a jeho výlet 
 

Jedného pekného dňa si plával belasý 
delfín po mori, keď tu zrazu zbadal niečo 
lesklé na dne mora. „Som zvedavý, čo to 
asi tak môže byť,“ pomyslel si. Ponoril sa 
hlbšie, aby lepšie uvidel, čo to je. Bol to 
veľký a dlhý zlatý kľúč. „Ty si ho našiel?“ 
ozval sa tenulinký hlások. Spoza morských 
rias vykukla malá morská panna. „Hľadala 
som kľúčik všade dookola, ale nikde som 
ho nevidela, myslela som si, že ho už nikdy nenájdem!“ sťažovala sa 
delfínovi. „Ďakujem ti, delfínik, že si našiel kľúč od mojej záhradky. 
Poď so mnou, pôjdeme k môjmu otcovi, kráľovi Poseidonovi, určite 
sa ti poďakuje,“ prosila ho morská panna. Delfínovi sa nápad páčil, 
prišli k záhradke, vošli dnu a pekne pozdravili. „Dobrý deň, kráľ 
Poseidon!“ pozdravili. Kráľ už počul o dobrej správe a prehovoril 
k malému delfínovi: „Ty si ten, ktorý našiel kľúčik od našej vzácnej 
záhrady?“ „Áno,“ pokorne odpovedal delfín. „Za odmenu ti dovolím 
sa hrať v našej záhrade a splním ti jedno želanie. Čo také by si si 

prial?“ opýtal sa Poseidon. Delfínik ani 
na moment nezáváhal a vyriekol: 
„Prial by som si hrať sa v tej záhrade 
aj s mojimi kamarátmi delfínmi!“ Kráľ 
láskavo súhlasil a nariadil svojej dcére, 
morskej panne, aby zavolala do ich 
záhrady aj ostatných kamarátov 
delfínov. Onedlho všetky delfíny spolu 
veselo šantili v záhrade, v ktorej 
nechýbali ani malé víly. Hrali sa až 
dovtedy, kým od únavy všetci 
nezaspali a boli šťastní.  
 

Nina Poláková, 5. ročník, ZŠ s MŠ Zemianske Sady 
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Zavírusovaný internet 

 
Dávaj pozor na internet, 
vírusov je plný hneď. 
Trojský kôň tam pobieha 
a neplechu tam rozdáva. 
Pomôže ti antivírus, 
za pár eur kus. 
 
Keď už ani on nepomáha, 

zavoláme opravára. 
Opravár to napraví, 
vírusy hneď odplaví. 
 
Počítač to všetko zvláda, 
internet mu na to máva. 
Už to nie je, ako bolo, 
vírusy už nie sú jeden spolok.  
 
Deti Facebook znovu láka,  
pozor na úchyláka! 
Facebook ti zle poradí, 
never všetkému, čo ti prezradí. 
 
Všetko dobre dopadlo, 
frčí ako lietadlo. 
Vírusy už nespoznáva, 
zlé sny už nemáva. 
 
Martin Mesároš, 8. ročník, 
ZŠ s MŠ Zemianske Sady  
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Mačka v záhrade 
 

     V dome so zelenou 
záhradkou bývala starenka s 
čiernou mačkou. Dom bol celý 
obrastený ružami. Roztomilý 
kocúrik bol čierny okrem 
bieleho chvostíka vykrúteného 
ako paragraf. Jeho meno bolo 
Rex. 
     V jedno krásne slnečné ráno 
sa Rexík zobudil a šiel do 
záhrady. Zrazu tam zbadal malú hnedú myšku. Vrtko k nej priskočil a 
snažil sa ju chytiť. Po chvíľke boja ju chytil. Keď ju celú spotenú a 
upachtenú držal medzi labkami prehovorila:               
„Kamarát môj drahý, pusti ma, prosím!“   

Rexík sa zľakol, lebo ešte nikdy 
nevidel hovoriacu myšku.  
„Ty rozprávaš?“ opýtal sa udivene.  
„Pusti ma a neoľutuješ, lebo ja som 
kráľ všetkých myšiek. Ak chceš,                      
môžem ti vysvetliť veľa životných 
právd.“ 
Rexík sa rozhodol, že kráľa pustí. 
Hneď aj využil túto nečakanú 

príležitosť  a opýtal sa ho:  
„Odkiaľ sa berie mliečko? Kde zapadá slnko? Kde končí dúha? Prečo 
mám čiernu farbu?“  
Otázky nemali konca-kraja. Kráľ myšiek trpezlivo vysvetľoval a  
ozrejmoval Rexíkovi všetky jeho záhady. 
     Ako šiel deň za dňom, stali sa z nich najlepší priatelia. Hrkútali si 
medzi ružami. Starenka sa na nich často pozerala, ale nedokázala 
pochopiť, ako dokáže žiť mačka s myším kráľom v mieri.   
 

Filip Vlkovič, V. A, ZŠ Štefánikova ul., Galanta 
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Sova a klebety 
 
Letí, letí ponad stromy, 
počuje vždy hory-doly. 
Z počutého vraví ďalej, 
teší sa z klebety malej. 

 
                  Letí, letí kľučkuje, 
                  čo to zase počuje? 
                  Že vraj zajac kradol zas, 
                  klamstvo jej k tomu pridá čas. 
 

Letí, letí ku kmotričke, 
klebetnici, starej líške. 
Šu, šu, šu, hi, hi, hi, 
uvidia kačičky. 

 
                      Utekajú, utekajú, čo im nohy stačia  
                      a zase už klebetia. 
                      Kačičky myslia si, že zase blafujú, 
                      aj tak ku korytnačke plávajú. 
 

Korytnačka pomaly 
rozpráva sa s rybami. 
Ryby zase s bocianom, 
ten zase s komárom. 
 

     Komár sadne na medveďa, 
     už všetci priveľa vedia! 
     Medveď vraví somárovi 
     a ten zase policajtovi. 
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                  Policajt vydá zatykač, 
                  už nebolo počuť ani káč! 
                  Všetci na seba pozerali, 
                  po sove sa obzerali. 
 

Sova celá nešťastná, 
líška zase uštipačná. 
Vyhlásenie znelo: Sova s líškou ukradli, 
všetky sochy a poviedky! 

 
                Zajac nevinný z toho vyšiel, 
                policajt pre sovu a líšku prišiel. 
                A z toho teda vyplýva, 
                nech klebety sa nešíria. 

 
Martina Lábska, 6. C, ZŠ SNP Galanta 
 

 

Zajac a myš  
 

Skáče myška po poli, tu ju noha zabolí. 
Obzerá sa kade-tade , či sa pomoc niekde nájde. 
Medzi steblom žiadnej duše, keď tu zajac zrazu kluše. 
Už si zajac na myš zuby brúsi, ako jej mäsko okúsi. 
Na oblohe nečakane mraky skryli slnko jasné. 
Kvapka sem a kvapka tam, zaraz je mokrá celá stráň. 

Zajac zmení úmysly, zjesť myšku si rozmyslí. 
Hromy, blesky udrú blízko, myškin koniec je to isto. 
Zajac len tak poskočí, už má myšku v náručí. 
Utekajú, čo len vládzu, do zajačej nory sa pred 
búrkou schovať dokážu. 

Myška veľmi vďačná je, že jej zajac pomôže. 
Teraz sú už kamaráti a čakajú, kým sa slnko späť na oblohu vráti.  
                                   
                                                            Andrej Bicsan, 6. A, ZŠ SNP Galanta 
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Mimozemšťan Zigi 
 

 Bola sobota ráno a bol to celkom obyčajný deň. Aspoň ja som 
si to tak myslela. Ako každé ráno, aj teraz som sa obliekla, umyla a 
sadla som si k raňajkám. Bola som sama doma. Všade bol pokoj.  
 Zrazu som z dvora začula 
veľký rachot. Ja som si ho však 
nevšímala. Jedla som ďalej a 
plánovala, čo budem dnes robiť. Ale 
podivné zvuky prichádzali aj naďalej. 
Tak som sa rozhodla, že sa pozriem, 
čo to je. Len čo som otvorila dvere, 
uvidela som na našom dvore čudnú 
vec. Zrazu z nej vystúpil malý 
človiečik. Telíčko mal zelené, oči 
veľké a čierne ako čučoriedky. Veľmi som sa ho zľakla a zabuchla 

som dvere. No nedalo mi to a po chvíli som ich 
znovu otvorila. Vtom sa mi človiečik prihovoril: 
„A-hoj, vo-lám sa Zi-gi a chcem ťa po-pro-siť o 
po-moc. Po-ka-zi-la sa mi mo-ja loď.“ Chvíľu 
som stála nehybne, ale potom sa ho spýtala, 
odkiaľ prichádza, a kam má namierené. 
Porozprával mi, že prišiel z ďalekej planéty, kde 
žijú človiečikovia ako on, sú veľmi múdri, dobrí 
a pracovití. Letel na susednú planétu a tu je len 
preto, lebo sa mu pokazila kozmická loď a 
zrútila sa na našu planétu Zem. Tak som 

neváhala a pomohla mu pri opravovaní lode. Trvalo nám to do 
večera, ale podarilo sa to. Po vydarenej práci prišiel čas na rozlúčku. 
Zigi sľúbil, že ma určite ešte raz navštívi. Potom nasadol do lode a ja 
som už len videla, ako sa jeho kozmická loď vzďaľuje od našej Zeme. 
Odvtedy naňho stále čakám.                                    
 
Glória Szabóová, 8. ročník, ZŠ Čierny Brod  
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Alchymista 
 

Poznám pána starého,  
veda ho robí šťastného. 
Mieša, kvapká, zohrieva,  
neporiadok robieva. 
 
Aj bylinky pestuje,  
voňavky z nich mixuje. 
„Ešte kvapku detských sĺz,  
nadrobíme leví chlp. 
 
Pokropíme krvou žaby,  
dosypeme suché hady.“ 
Formulky si rozpráva,  
elixíry ovoniava. 
 
Prípravkov mu málo je,  
neustále ich doplňuje. 
Po večeroch číta, píše 
a na kresle sa kolíše. 
 
Na pleci mu sedí sova, 
rady mu dáva zas a znova. 
Vždy sem a tam pobehuje, 
nové veci objavuje. 
 
Je to veľmi múdry človek,  
pre vedu spraví čokoľvek. 
Niekto by povedal, že je šialený,  
no on je len do alchýmie zbláznený. 
 
Viktória Kilacsková, 6. A, ZŠ G. Dusíka Galanta  
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Kúzelné lentilky 

 
„Umyť zuby a spať!“ rozkázala mama Monike.  
Monika si umyla zuby, obliekla pyžamo a zaspala s otvorenou 
knihou. Keď odbila polnoc, Monika tvrdo spala. Lúč mesiaca osvietil 
písmenká v knihe na strane 48 a tie ožili. Z prvého riadku vyskočili B, 
R, M a P so Z. Bolo im smutno v nepárnom počte, tak z poslednej 
vety vyskočilo S, V a F. F bolo celé červené, veľké a mrzuté, že ho 
budia uprostred spánku, ale o 10 minút bolo celé veselé ako rybička. 
M tancovalo s R valčík a S spolu s neodbytnou štvoricou V, Z, F a B sa 
hrali na skrývačku. Zrazu F objavilo lentilky rozsypané na dlážke 
a zavolalo ostatných. Všetci sa čudovali.  
„Čo je to ?“ opýtalo sa M.  
„Ja si myslím, že to je nejaké jedlo,“ odpovedalo B.  
„Ochutnáme?“ jednohlasne zvolali  
V, Z, R a S, iba P si nebolo isté. Nakoniec ochutnali.  
O chvíľu sa stalo niečo nečakané. Každé písmenko  
sa premenilo na zvieratko.  
„Mňau, mňau!“ začalo mňaukať M.  
„Vŕŕ!,“ vrčalo F. Bolo z neho malé šteňa. 
Z sa premenilo na kohúta a všetkým oznámilo:  
„Kikirikí, počúvajte! Musíme si túto noc užiť, kým sú z nás zvieratá.“ 
B bučalo ako sa na byvola patrí a P sa plazilo ako pytón. R skočilo do 
pohára s vodou a plávalo ako ryba. Zrazu sa objavila vysoká, štíhla 
vyžla.  
„Kto to je?“, opýtalo sa šteňa.  
„To som ja.“  
„Kto?“ zvolali všetci.  
„S.“  
Syseľ sa spýtal: „A viete kto som ja?“  
R sa obzrelo a nevidelo V, tak odpovedalo:  
„Ty musíš byť V!“  
„Áno.“  
Všetci si užívali. Zrazu sa opýtala ryba vyžly:                     
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„Nechceš ísť ku mne domov? Práve som vo svojom byte.“  
„Prepáč, ale ja sa tam nezmestím,“ odpovedala vyžla.  
Zrazu byvol pocítil, že je hladný ako myš, tak sa najedol dosýta. 
Zjedol dva taniere imaginárneho rizota. Bolo samozrejme z ryže, 
mäsa, byliniek, syru a zeleniny. Kohút by si dal 
tiež, ale uvedomil si, že by vlastne nezjedol nič, 
keďže bolo imaginárne.  
Bolo približne 6:30 a kohút oznámil:  
„Kikirikí, už je ráno, všetci späť do reality.“  
Tak sa všetkým stratili ich schopnosti a vrátili sa do knihy. 

Keď sa Monika ráno prebudila, videla na stole rozliatu 
vodu a pomyslela si:  
„Asi tu bola mama, aby mi doliala vodu 
a vyliala.“  
Monika ani mama však nevedeli o ničom 

z toho, čo sa stalo v noci. 
 
Veronika Lukačovičová, 6. ročník, 
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava       

 

 

 
Homby-homby 
 
Homby-homby, hombičky, 
ja som chlapček maličký.  
Hombem sa ja hore-dole.  
Júúúj, krásne to je! 
 
Mama kričí: Obed! 
A už ma niet! 
Sedím doma za stolom, 
s plným, plnučičkým tanierom. 
 

Dominik Královič, 5. ročník, ZŠ s MŠ Zemianske Sady    
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Život bez vody 
 
     Volám sa Naomi. Pochádzam z Ugandy v Afrike. Každý deň do 
našej krajiny prilietajú lietadlá s modrým znakom UNICEF-u. No 
nebolo to tak vždy. 
     Ráno ma zobudilo slnko. Ostatne tak, ako každý iný deň. Teplota  
sa už zavčas rána blížila k 50 stupňom Celzia. Vyšla som pred dom, ak 
sa to vôbec domom dá nazvať. Je to skôr chatrč z vlnitého plechu, 
tkaniny a konárov. Pred dažďom vás to príliš neochráni. A prečo by 
aj malo? Veď dážď je dar. Je to voda. A tá tu znamená niečo naozaj 
veľmi vzácne.  
     V našej dedine, lepšie povedané osade, máme len jeden zdroj 
„pitnej“ vody a vody vôbec. Je to malá studňa. V tej je však viac 
hliny, blata a ktovie čoho ešte iného ako vody. Denne tam stojím 
s hrnčekom v ruke celé hodiny v rade. I tak sa mi väčšinou ujde len 
jeden jediný glg. Aj to je však veľa. Zvyšok ide mojej mladšej sestre 
Zuri a mame. Tá to asi potrebuje najviac. Dojčí dvojročného bračeka 
Saneho.  
     Na raňajky mávame mlieko, ktoré mama kúpi na trhu za peniaze 
z predaja obilnín. Tie mama pestuje pred domom. Na obed je kaša z 
obilnín. Je síce bez chuti, ale zasýti. A na večeru je chlieb so zvyškom 
kaše. 
     Celkom sa nám darilo. Stále sme na tom boli lepšie ako väčšina 
ľudí v našej dedine. Neboli sme takí vychudnutí a dehydrovaní ako 
ostatní. Mali sme stravu a boli sme rodinou. Mali sme všetko 
nevyhnutné na prežitie. Mali. 
     Je zaujímavé, ako rýchlo sa veci menia. Jeden deň ste zdravý, na 
druhý už zasa chorý. Jeden deň máte rodinu a na druhý ste sirotou. 
To sa stalo mne a mojim súrodencom.  
     Mama ochorela. Asi o mesiac nato zomrela. Bolo to veľmi 
smutné. Zostali sme sami, ale žili sme. Neboli sme jediné siroty 
v dedine. Mali sme jedlo.  
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     No keď už vám osud dá ranu bičom, nikdy neostane len pri prvej. 
Týždeň po maminej smrti prišlo obdobie sucha. Vyschla aj naša 
posledná nádej na život. Mamine obilniny. 
     Zrazu som bola ja tá najstaršia v rodine. Zodpovedná za všetkých 
súrodencov.  
     Zuri, Saneh a ja. Tri deti v krajine horúčav a sucha. Bez jedla. Bez 
vody. S pocitom bezradnosti.  
     Len si skúste predstaviť, aké to je, stáť na vyschnutej a úplne 
popraskanej zemi. Pod horúcim slnkom. Úplne bezmocní. Bez kvapky 
vody. Hladní. Smädní až dehydrovaní. Nemáte nič. Nič, čím by ste 
zachránili to posledné, čo vám na svete zostalo. 
     Akoby zo vzduchu sme žili asi mesiac. Keď už sme boli na pokraji 
síl a  blízko smrti, nastal zázrak. Prišiel ako blesk z čistého neba. 
Vlastne to aj prišlo z neba. Ten deň bol pre mňa najšťastnejší od 
maminej smrti. Aj v ten šťastný deň mi pri spomienke na ňu vyhŕkli 
slzy. Ešte to bolelo. Stále to bolí. Na pustine za dedinou pristálo 
lietadlo s modrým znakom. Vtedy som nevedela, čo to je. Ale dnes 
už viem. Je to UNICEF. Organizácia, ktorá mi zachránila život. 
A nielen mne. Všetkým, ktorí pomoc potrebovali.  
     A... viac si nepamätám. Premohol ma hlad. Smäd. Dehydratácia. 
Únava. Potom už len temnota. 
     Volám sa Naomi. Pochádzam z Afriky. Ale teraz žijem v Európe. Tu 
už netrpím smädom. Ľudia tu vôbec nevedia, čo je to smäd. Stačí, 
keď otočia kohútikom a majú vody, koľko len chcú. Mnohí chápu jej 
význam. Jej dôležitosť. Jej hodnotu. Pravú hodnotu. No niektorí ňou 
jednoducho bez rozmyslu plytvajú. Asi by im prospel pobyt v Afrike. 
 
Lucia Švandová, 9. ročník, ZŠ Juraja Fándlyho Sereď 
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Sen 
 
     Keď som sa ráno zobudila, nevedela som koľko je hodín, ani kde 
sa nachádzam, ale bola som si istá, že nie som doma. 
     Vonku pršalo, bolo asi 
desať hodín ráno, a ja som 
ešte stále nevedela, kde som. 
No zrazu sa mi tu všetko zdalo 
povedomé. „Nebola som tu už 
niekedy?“ pomyslela som si. 
V miestnosti, kde som práve 
stála, bola iba stará posteľ so 
špinavou posteľnou bielizňou 
a malé okienko, ktoré bolo 
také staré, že sa už ani nedalo 
otvoriť, navyše zvonku boli 
mreže. Steny miestnosti boli 
predtým pravdepodobne biele, no teraz boli sivé, na niektorých 
miestach takmer čierne. Chcela som vyjsť z tejto miestnosti čo 
najskôr von. Keď som sa však pokúsila otvoriť dvere, zistila som, že 
sú zamknuté. Obzrela som sa po miestnosti a uvidela som na zemi 
ležať poškodený hasiaci prístroj, ktorým sa mi nakoniec podarilo 
otvoriť dvere. Ocitla som sa na betónovom schodišti. Na jeho konci 
boli ďalšie dvere, ktoré viedli pravdepodobne do záhrady. Keď som 
ich otvorila, naskytol sa mi hrozný pohľad, všade okolo mňa ležali 
pomníky. Bol to zrejme miestny cintorín. Ale prečo by sa uprostred 
cintorína nachádzal dom? Vtom som uvidela muža bežiaceho ku 
mne, bol zahalený do čierneho kabáta a mal kapucňu na hlave. 
Spanikárila som a začala kričať o pomoc, žiaľ, bolo už neskoro. 
Neznámy muž ma zdvihol a prehodil si ma cez plece. Odniesol ma 
dolu do pivnice a položil ma na stôl. Na chvíľu niekam odišiel, 
onedlho sa vrátil, tentokrát mal oblečený biely plášť ako nejaký 
„doktor“ a v ruke držal mučiaci nástroj. Veľmi som sa bála, a preto 
som zatvorila oči a s plačom čakala, čo sa stane... 
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     Lenže nič sa nedialo, tak som oči otvorila a zistila som, že to bol 
len sen, iba zlý sen. Ale ten sen sa mi nejako nezdal, a tak som sa 
spýtala svojich rodičov, či o tom mieste niečo nevedia. Keď som im 
to miesto opísala, boli zhrození a vysvetlili mi, že to bol opustený 
rodinný dom, v ktorom býval psychicky chorý muž, ktorý tam 
v stredoveku mučil ľudí a potom ich pochovával vo svojej záhrade. 
Vraj takto zomrela aj moja prapraprababka... 

 
Janka Švihoríková, 8. ročník, ZŠ s MŠ Zemianske Sady 

 

 

 
 

Deduškovi 
 

Deduško môj drahý, milý, 
modlitbičku posielam ti. 
V anjela si sa premenil, 
krídla si dostal, aby si nás ochránil. 
 

Ďakujem za pekné chvíle… 
Ďakujem, že si vždy stál pri mne… 
Ďakujem, že ma aj teraz počúvaš… 
Ďakujem, že mi aj teraz lásku dávaš. 
 

V našom srdci ostaneš, 
dúfam, že to dobre vieš.  
Posielam ti pusu veľkú  
do nebíčka aj za babku. 
                                             
Vanessa Prágaiová, 8. ročník, ZŠ Čierny Brod  
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Z môjho denníčka 
 

Milý denníček, 
dnes bol naozaj šialený deň. Udiala sa hŕba vecí. Moja maminka 
mala mať oslavu narodenín. Na tom by nič nebolo, kebyže sa 
nerozhodnem upiecť jej tortu. Bože, čo mi to napadlo! Tak som si 
ráno pekne odcupitala do obchodu 
na nákup. Ozajstné dobrodružstvo sa 
začalo, až keď som rozbila prvé 
vajíčko. To je stále ešte nič. Tortu sa 
mi podarilo upiecť. Pokryla som ju 
bielym marcipánom, dala na ňu 
červené srdiečka. Bola krásna. Ešteže 
som ju stihla odfotiť. (Ako dobre, že 
máme taký zvyk!) Keď som tortu 
chcela dať do chladničky, hádaj, 
denníček, čo sa stalo? Spadla mi na 
zem a bolo po mojej radosti. Rýchlo som to upratala. Viac som 
nevymýšľala. Kúpila som maminke drahý parfum. Našťastie ten som 
nerozbila. Ten rozbila až mama, keď sa s ním prvýkrát navoňala.  
Tak vidíš, denníček, taký pestrý bol dnešný deň.   
 
Nina Matulová, 8. ročník, ZŠ Čierny Brod  
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Život je ako hra... 
 
     Zdalo by sa, že môj vek, keď život mám ešte len pred sebou,                   
ma neoprávňuje na hlboké úvahy o ňom. Predsa mi však prejde 
hlavou myšlienka o mojom bytí. Som vďačná mojim rodičom, že mi 
dali taký vzácny dar, dar života. 
     Čo je to život?  
     Niekde som raz čítala, že život je ako hra. Nezáleží na tom, ako 
dlho trvalo predstavenie, ale na tom, ako dobre bolo zahrané.                               
Každý z nás sa ho snaží žiť podľa svojich predstáv. Život je krásny, 
plný snov, ale zároveň môže byť aj krutý. Mnohokrát sa zamýšľame 
aj nad smutnými vecami, ktoré sa nám v živote stali, ale práve to nás 
posúva dopredu. 
Čo si môžem viac priať ako žiť v dobrej rodine, kde si môžem užívať 
bezstarostné detstvo. Aj to je šťastný život, keď sa ráno zobudím, 
vonku spievajú vtáčiky a jemné slnečné lúče ma šteklia na tvári.                                                                 
Vbehnem do kuchyne a tam sa mi prihovorí moja mama, ktorá mi 
s láskou pripravuje raňajky i desiatu. 
Prídem do školy, kde mám kopu kamarátov, učiteľov, ktorí sa snažia 
dať nám do života čo najviac. 
Keď si predstavím, koľko detí môže o takomto živote len snívať...                 
Tak veľmi by som im chcela pomôcť. Veď i to je zmysel života.                  
Robiť dobro a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. 
Myslím si, že život je mozaika maličkostí, kedy môžeme niečo dobré 
spraviť nielen pre seba, ale aj pre iných. Často môžeme niekomu 
pomôcť a  potešiť ho už len tým, že ho počúvame. Aj toto je 
súčasťou hry života.                                                                              
Tú svoju hru túžim odohrať tak, aby mi na konci predstavenia ešte 
dlho tlieskali. 
     Nakoniec, každý z nás by si mal uvedomiť, že život je taký krátky 
a žijeme ho len raz. Preto ho nepremárnime zbytočne, žime ho 
s láskou a pokorou.  
 
Aneta Modrovičová, 8. A, ZŠ Štefánikova ul., Galanta 
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Klesá naša inteligencia? 
 

Na Slovensku malo v roku 2011 ukončené vysokoškolské vzdelanie 
takmer 750-tisíc ľudí. Ako je teda možné, že prieskumy upozorňujú 
na klesajúce percento inteligencie? Tento fakt ovplyvňuje hneď 
niekoľko faktorov. Podľa vedcov sa k žiakom dostáva menej 
informácií, ako by sa malo. Ako je to možné? Veľkému množstvu 
základných škôl chýba materiál na výučbu, ako sú učebnice a rôzne 
iné pomôcky. Učitelia si často musia informácie hľadať na internete. 
Percento technicky vybavených škôl však začína stúpať, pretože sa 
môžu zapájať do rôznych projektov, a tak vyhrať pre svoju školu 
interaktívne tabule, počítače a iné pomôcky na kvalitnú výučbu. 
Školstvo však nemá dostatok financií, aby takto zabezpečilo všetky 
školy. Ďalším problémom je korupcia v školstve. Často sa na dobré 
školy nedostanú tí najlepší z najlepších, ale tí, ktorým rodičia miesto 
na škole finančne zabezpečili, čo zapríčiňuje neodbornosť niektorých 
funkcií. Veľkým problémom je aj nezáujem dnešnej generácie 
o dobré vzdelanie. Často sedia iba pred počítačmi, nepoznajú 
základné informácie o kultúre, politike a všeobecnom dianí vo svete. 
Knihy plné užitočných informácií sa stali nezaujímavé a staromódne. 
Ležia na poličkách zapadané prachom. Rodičia sa často sťažujú na 
školy, ktoré ich deti navštevujú. Neuvedomujú si, že chyba nemusí 
byť len v škole, ale aj v ich deťoch, ktoré školu považujú za 
nepodstatnú stratu času. Na Testovaní 9 napísalo test zo 
slovenského jazyka na sto percent 214 žiakov. Z matematiky je to 
o niečo lepšie, a to 1 063 žiakov. Keď si uvedomíme, že Monitor 
písalo 38 824 žiakov, nie sú to vysoké počty. Je to však znak toho, že 
mladí ľudia na Slovensku sa chcú vzdelávať. V IQ rebríčku sa 
Slovensko umiestnilo na 29. mieste. Nedovoľme, aby Slovensko 
kleslo na nižšie miesta v tomto rebríčku. Vzdelávajme sa, čítajme 
knihy, zapájajme sa do súťaží a nebojme sa vyjadriť svoj názor. 
Posuňme Slovensko na lepšie miesto v rebríčku. Sme jediní, ktorí to 
môžu zmeniť. 
Natália Trnková, 9. ročník, ZŠ s MŠ Zemianske Sady 
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Ő s z  
 

Végre ősz lett, fúj a szél. 
Sok kismadár útra kél. 

Hullanak a levelek, 
az avarban sündisznó hempereg. 

 
A méhecskék nem röpdösnek, 

nem készítik már a mézet. 
A medvék télre készülődnek, 

fürgén ételt gyűjtögetnek. 
 

Hull a levél, fúj a szél, 
az ember kabátban mendegél. 

Kezdődik az iskola. 
Te szívesen jársz oda? 

 
Ágh Annamária, Kontár Viktória, Patócs Natália, 

Szolcsányi Lea, Záreczky Mária,  
Kodály Zoltán Alapiskola Galánta, IX. B 

 
 

 
 

 



 30 

Ő s z i  r e g g e l e k  
 
Eljött az ősz, 
elbújt az őz. 
Közeleg a tél, 
reggelenként itt a dér. 
 
Madarak már nincsenek, 
elhagyták a fészküket. 
Ősz végén hűvösödik, 
reggelente sötétedik. 
 
Kubiš Áron, Kudácsek Tamás, 
Rovensky Dávid, Tumma Gergely,  
Kodály Zoltán Alapiskola Galánta, IX. B 

 
 
 
 

Hull a levél 
 

Hull a levél, hull a fáról, 
most jöttem az iskolából. 
Szél borzolja a fákat, 
a fákon mókusok ugrálnak. 

 
A madarak messze járnak, 
idegen tájakat látnak. 
Az ősz már megérkezett, 
élvezzük, amíg lehet. 
 
Haver Evelin, Molnár Orsolya, Nagy Barbara, Oros Viktória,  
Kodály Zoltán Alapiskola Galánta, IX. B 
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Rettegés 
 

Nyugszik a nap, 
és kel már az éj. 

Sok baljós árnyék 
 táncol még.  

 
Csendes az utca, 
világít a lámpa. 
Aludni mennék, 

de hiába. 
 

Huhog a bagoly 
az erdő mélyén, 
farkasok üvöltik 
a hold fényét. 

 
Kattog az óra, 

zörren az ablak. 
A lépcső megreccsen, 

csak nem valaki közeleg?! 
 

Boros Zsófia, Dudás Vivien,  
Mészáros Szilvia, Rýdl Viktória,  

Kodály Zoltán Alapiskola Galánta, IX. B 
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Modlitba k učiteľovi 
 

Učiteľ, ktorý si za katedrou 
zavri knihu triednu, 

pouč nás, Božiu triedu. 
Známky rozdávaj len dobré 

pre naše duše skromné. 
 

Odpusť nám našu neznalosť. 
Odpusť nám, dušiam mladým. 

Buď nám oporou, 
buď nám vzorom kladným. 

Amen. 
 

L. Ingeliová, S. Granitz, G. Szabóová, D. Laurová, N. Macsali 
8. A, ZŠ SNP Galanta 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


