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Milí priatelia, 
 
 
 
     aj vy máte pocit, že všetko plynie príliš rýchlo? Veď len nedávno 
vám časopis Pod lupou želal príjemné letné prázdniny a už nám na 
okno klopú Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Dostanete veľa 
darčekov. Sme radi, že vám aj my môžeme jeden darček pridať – 
ďalšie číslo časopisu, v ktorom je uverejnené aj vaše prozaické dielo 
alebo pekná báseň. Literárna tvorivosť je veľmi obľúbená činnosť 
detí. Nie každý to však dokáže. Vyžaduje si dobrý nápad, originalitu 
a umelecké cítenie. Do časopisu prispievajú deti z celého okresu. 
Práce prechádzajú výberom. Vy všetci, ktorí tu sedíte, ste výberom 
prešli. Malo by vás to povzbudiť k ďalšej tvorbe. Budeme sa tešiť na 
vaše ďalšie práce. Želáme vám pekné zimné prázdniny 

 
 
 
 
                                                                                                                   redakčná rada 
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Vianoce 
 

Vianoce, Vianoce prichádzajú, 
deti sa za dverami v izbičke hrajú. 

Tešia sa na sniežik, 
darčeky a radosť v duši. 

Srdiečko im od nedočkavosti piští. 
 

Alex Horváth, 1. B, ZŠ SNP Galanta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Prišla jeseň 
  
Krásna jeseň zavítala 
do oblôčkov zavčas rána. 
Gaštany sa zbierajú 
a šarkany lietajú.  
Vetrík vzduchom poletuje 
z oblohy sa voda leje.  
Je to veru pekný dáždik, 
nepomôže ani dáždnik. 
Pestrý dáždnik, pestrý deň 
farebne je na jeseň. 
 
Eliška Bičanová 
6. A, ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 

 
 
 

 
 
 
 

J eseň je dobré ročné obdobie na výlety. 

E šteže máme takú dobrú pani učiteľku, ktorá nám ich organizuje. 

S amozrejme, že si niekto niečo vždy zabudne. 

E va si zabudla pršiplášť a zmokla. 

Ň ufák psa bol suchší než ona. 
 

                              Daniel Domaracký, 4. B, ZŠ J. A. Komenského Sereď 
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Prázdniny 
 
Začali sa prázdniny, 
dám si kopec zmrzliny. 
Nemusím ísť do školy, 
môžem ležať v posteli. 
Potom vstanem,  
pred telku si sadnem. 
A celý deň sa hrám.  
 
Zahrám sa na ihrisku,  
vo farebnom pieskovisku. 
Môžem robiť, čo len chcem,  
v bazéne byť celý deň. 
Robím samé nezmysly,  
na školu už nemyslím. 
Užívam si prázdniny. 
 
Adrián Vargaeštók 
5. B, ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 

 
 

Ako vznikol hot-dog 
 
Bol raz jeden pes. Jedného dňa išiel na prechádzku s majiteľom. 
Počas nej zacítil vôňu uvarených párkov a zrazu BOOM! Spadol 
rovno medzi ne. Vstal a ani sa nenazdal, omylom skončil v horúcom 

rožku. Aby toho nebolo málo, 
poliali ho ešte aj horčicou. Keď to 
pani predavačka zbadala, zľakla sa a 
s krikom ušla. Takto vznikol „horúci 
pes“, čiže hot-dog. 
 

Text a obrázok: Martina Ingeliová, IV. A, ZŠ Štefánikova ul. Galanta 
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Tajomný škriatok 
 

     Neviem, ako je to možné, ale večer si poupratujem detskú izbu 
a do rána – div divúci – neporiadok. Aleže naozaj NEPORIADOK! 
Mama hovorí, že „bordel“. No, možno. Nešlo mi to do hlavy, ako je 
to možné. Povedala som si, že musím vystriehnuť, ako a kedy sa to 
vôbec stane. 
     A tak som nespala. Normálne som sa tvárila, že spím, ale nespala 
som. Okolo polnoci to začalo: spod postele vyliezla zvláštna postava. 
Malá, chudá, svietiaca, zelená, škaredá, skrátka škriatok. Vyliezol, 
otvoril skriňu, povyťahoval zásuvky a veci 
z nich popremiestňoval – na skriňu, pod 
stôl, na komodu, na stoličku, teda všade 
tam, kde nemajú svoje miesto. Potvora 
malá! Keď som zasvietila, zmizol. Chcela 
som ho ukázať rodičom, ale tí ho nevideli. 
Dospelí ho nikdy nevidia.  
     A tak mi ani neveria, že práve on robí 
v mojej izbe ten strašný neporiadok. 
Neostáva mi nič iné, len po ňom upratovať. 
Vy takého doma nemáte? 
                                                 

                                                 Gréta Maxima Braunová                                      
4. B, ZŠ J. A. Komenského Sereď 

 
 

H urá, je tu jeseň. 

M áme ju radi lebo má pekné sfarbenie. 

L ístie padá na zem a je všade. 

A j keď je sychravé počasie. 

 
                              Monika Ivančíková, 4. B, ZŠ J. A. Komenského Sereď 
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Slovensko 
 

Slovensko je prekrásne, 
píšu sa o ňom aj básne. 

Lesy, kopce a v nich nory, 
bývajú tam líšky či potvory? 

 
Rieky, vodopády, bystrinky, 

pri nich krásne čistinky. 
Národné parky - chránené územia 

čo sa v nich nepatrí, 
značky nám povedia. 

 
Záhady Slovenska sú predsa jaskyne, 

v nich kvapľové výzdoby a siene. 
V kúpeľoch si hostia lebedia, 

našej termálnej vody sa nasýtiť nevedia. 
 

Lyžovačka, sánkovačka 
v našich horách – parádička! 
Slovensko mám veľmi rád, 

preto v ňom chcem vyrastať. 
 

Urbánek Timotej  
3. B, ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď 
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O škriatkovi Karolovi 
 

     Raz popoludní si vykračoval popri skale 
škriatok. Volal sa Karol. Medzi stromami 
uvidel skalu, v skale dieru veľkú tak akurát 
pre neho. Bol zvedavý a vošiel do nej. Vnútri 
zbadal Matku Prírodu.                                                        
     Schovaný za skalou videl, ako Matka 
Príroda tvorí z ľadu sochy jeho kamarátov. 
Aspoň si to myslel. Ale škriatok sa to chcel 
naučiť tiež. Tiež chcel tvoriť sochy z ľadu. A 
tak sa išiel opýtať Matky Prírody, ako by sa to 

mohol naučiť. Matka Príroda mu povedala, že ho to naučí, ale že 
musí byť trpezlivý a zostať navždy v tejto jaskyni. A škriatok Karol sa 
rozhodol, že v tejto jaskyni zostane navždy, len nech ho to Príroda 
naučí. 
     No a tak ho Matka Príroda naučila tvoriť sochy z ľadu - trpezlivo 
nasmerovával kvapky vody, aby svojou silou a vytrvalosťou tvorili 
kvaple rôznych tvarov. Karol behal po jaskyni, vymýšľal si rôzne 
sochy, ktoré s pomocou Matky 
Prírody tvorí dlhé stáročia.  
     Aj dnes ho v tej jaskyni 
nájdete, niekedy sa návštev- 
níkom Demänovskej jaskyne 
ukáže. Len musíte poriadne 
pozerať. Karol sa totiž rád hrá 
na schovávačku... 
 
                                                                   Gréta Maxima Braunová 
                                                    4. B, ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď 
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Na rybačke 
 

Cez letné prázdniny sme išli 
s dedkom a bratom na ryby k Váhu.  
Prišli sme k brehu rieky. Dedko a 
brat začali rozkladať svoje rybárske 
náčinie. Išiel som sa poprechádzať 
po násype, nechcel som ich rušiť.  
 Už z diaľky som zbadal 
plávať k brehu krásnu bielu labuť.               
Pristúpil som bližšie a labuť 

pozerala na môj maslový rožok veľkým čiernymi očami. Okolo nich 
mala perie tiež sfarbené na čierno. Začal som jej po kúskoch hádzať 
rožok, aby som si lepšie obzrel jej veľký, oranžovočervený zobák a 
hladké biele perie.                                                    
Moju pozornosť upútal čierny výstupok nad zobákom.                                                                                                           
Keď zjedla polovicu rožka, majestátne natiahla svoj dlhý biely krk                       
a vychytila mi z rúk aj moju polovicu. 
       Po tomto zážitku som sa rozhodol. Radšej sa vrátim k dedkovi a 
bratovi a spolu s nimi budem chytať ryby.  
 

 Samuel Ondrejo, VI. B, ZŠ Štefánikova ul. Galanta  
 
 
 

Sladké hrušky 
 
Boli traja kamaráti. Ježko, žaba a ťava. Ježko mal 
rád sladké hrušky. Ťava bola veľmi silná a priniesla 
na chrbte činku. 
A všetci spolu športovali. 
 
Samko Bodlák, 2. A, ZŠ J. A. Komenského Sereď 
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Bociany  
 
Bola raz jedna dievčina menom Alexandra Brilianta. Stále 

snívala, že chce byť bocianom, a nie človekom. Veď byť bocianom 
môže byť úžasné! Mama s otcom jej dohovárali, že nech je rada tým, 
kým je – teda človekom. Ale Alexandra túžila byť bocianom, bolo jej 
jedno, čo jej rodičia hovoria. 

Alexandra poznala jednu čarodejnicu Hildu, ktorá mala 
pomôcť s jej premenou na bociana. Hilda jej povedala: 
- Súhlasím, ale musíš mi priniesť ako odmenu za tvoju premenu 
drahokam z jaskyne Temnín. 
- Súhlasím, súhlasím, - opakovala Alexandra. 
Bola ochotná urobiť hocičo. A tak sa vybrala do jaskyne Temnín. 
Bežala a bežala, až došla pred jaskyňu. Vstúpila dnu. Všade tma. Až 
zrazu, niečo sa v diaľke blyšťalo. Pristúpila bližšie a tam ho zbadala. 
Krásny drahokam! Schmatla ho a bežala, čo jej nohy vládali. 

Keď prišla k Hilde, s úsmevom na tvári jej ho podala. Hilda 
začala so zaklínadlom: 

 

-Halama, bulama, šik!  
 Dunda, bulka - bum! 
 Bocian! 
 

A zrazu bol z Alexandry prekrásny bocian. Vzlietla a letela, 
letela k najbližšiemu kŕdľu. Skamarátila sa s bocianom menom Filip. 
Veľmi si rozumeli. Filip pozval 
Alexandru k čarovnej vode. Po čase 
sa do seba zaľúbili. Ale Filipovi rodičia 
so vzťahom nesúhlasili, lebo zistili, že 
Alexandra je začarovaný bocian, ktorý 
bol predtým človekom. Filip ale 
povedal, že mu nezáleží na tom, kým 
bola, ale kým je.  
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Po čase sa s tým Filipovi rodičia zmierili. Ale Alexandrini 
rodičia boli veľmi smutní. Nevedeli, čo sa stalo s ich dcérou. Až raz sa 
stretli s Hildou, keďže videla na nich, že sa veľmi trápia. Prezradila im 
teda, čo sa s Alexandrou udialo.  
Rodičia sa rozhodli hľadať Alexandru. Po dlhých dňoch hľadania ju 
nakoniec našli. Videli, že je šťastná s Filipom a s jej novou rodinou. Aj 
tak však túžili mať svoju dcérku aj ako človeka. A tak im Hilda 
vyrobila čarovný náhrdelník, ktorý keď si Alexandra nasadila, mohla 
sa hocikedy premeniť na človeka.  
A tak mohla byť Alexandra so svojou ľudskou aj bociaňou rodinou. 
 

Claudia Mikulicsová, 4. A, ZŠ SNP Galanta  

 
 
Jožkovi škriatkovia 
 
Jožko tak ako iné deti v jeho veku, veril, že darčeky nosia škriatkovia. 
Vedel i to, že každé dieťa podľa svojich obľúbených hračiek má iného 
škriatka. On si svojho predstavoval ako automechanika. Teraz s 
mamičkou pripravoval k Vianociam perníky a mal v pláne dať 
niektoré z nich aj škriatkom. Keď bolo všetko pripravené, išiel si 
ľahnúť do postele a nevedel sa dočkať druhého dňa. 

Keď sa ráno zobudil, jeho rodičia ešte spali. Zo 
slušnosti ich nechcel zobudiť tak potichučky 
zišiel dole po schodoch a čo nevidí?!  
K stromčeku sa zbiehali 5 škriatkovia! 
,,Asi ešte spím“, pomyslel si Jožko, otočil sa na 
päte a ponáhľal sa do svojej teplej postieľky. 
Za chvíľu zaspal. Keď sa druhý raz zobudil, na 
nič sa nepamätal, len ľutoval, že svojho 
škriatka nevidel! 

 
Kristína Horváthová, 7. C, ZŠ SNP Galanta  
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O láske 
 
V noci nespáva moja myseľ, 
každý večer sa snaží o tebe premýšľať. 
Moje srdce sa ti vždy 
snažilo všetko dať. 
 
Tvoje oči sťa samé nebo, 
tvoje ruky, čo ťažko by vedeli ublížiť. 
Tvoje pery, čo každá by 
prešla za nimi tisíc morí. 
 
Drahý môj, povedz mi, 
či tvoje srdce mne ešte patrí 
a či iná ho už vlastní? 
Čakám na odpoveď,  
no neodpovedáš mi! 
 
V hlave mi víria obrázky našich stretnutí. 
Ako sme sa ľúbili! 
No zostali iba spomienky, 
o ktorých snívam ja a možno i ty. 
 
Ilúzie o láske boli také krásne, 
no vrátil si ma do reality. 
Bez teba stratená, 
opustená, žiaľom som spútaná. 
Ale v mojom srdci stále žiješ 
i keď s inou každé ráno kávu piješ. 
 
Diana Nyíregyházka, 9. A, ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 
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Život s chuťou korenia 
 

Prší. Už štvrtý deň. Nemôžem ísť von. Asi sa nudím. Ešteže mám 
knihy. Pohrabem sa medzi nimi. Dobrý nápad, niečo si prečítam. 
Túto som už čítal, aj túto... a túto nepoznám. Zrejme nová. Hm, 
Dejiny Slovenska od pána Kováča. Otváram ju. Táto kapitola je 
z rokov 1939-1945. Pri jej čítaní sa mi vynárajú myšlienky na rodinu 
Galandovú. Že čo má spoločné moja kniha s Galandovými? Tak vám 
to teda rozpoviem... 
 

Píše sa rok 1936. Nachádzam sa v Bratislave. Je krásny, slnkom 
zaliaty deň. V jednej krajčírskej dielni je dnes nejako veselo. Prečo by 
aj nie, veď dvom šťastným mladým ľuďom, Eugenovi a Alžbete 
Galandovým, sa narodilo krásne dievčatko. Akože sa to volá? Evička. 
 

O štyri roky neskôr… 
 

Som v tom istom meste, na tom istom mieste. Ale všetko je akési iné 
- sivšie, smutnejšie. Všade visia plagáty. Sú na nich pre mňa 
nepochopiteľné texty: 
„Vstup psom, židom a cigáňom zakázaný!“ 
„Žid nie je výtvor boží, ale diablov a ako človek len vyzerá.“ 
„Človek sa má strániť všetkého, čo mu škodí; a nám škodia židia.“ 
Skúsim sa niekoho opýtať, aby mi to vysvetlil. Aha, tam kráča nejaký 
pán. A čo to má na kabáte? ...žltú hviezdu. To je asi nejaká nová 
móda. Po dlhšej chvíli  rozprávania mi začína byť všeličo jasné. Tento 
pán mi vysvetlil, že v roku 1932 sa v Nemecku k moci dostala 
Národnosocialistická nemecká robotnícka strana na čele s Adolfom 
Hitlerom (najradšej by som ho napísal s malým „h“ a ypsilonom). 
V roku 1940 novovzniknutá Slovenská republika prijala zákony podľa 
vzoru nacistického Nemecka. Ja si stále myslím, že zákony majú ľudí 
chrániť, pomáhať im a dávať istotu, ale tieto hovorili o rasovo 
menejcennom obyvateľstve. Za takéto obyvateľstvo boli označení aj 
tí, ktorí vyznávali židovské náboženstvo. Pán mi so strachom 
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prezradil, že hviezda na jeho kabáte nie je módna vlna, ale zákonom 
nariadená povinnosť. A to nie je všetko! Protižidovské zákony bránili 
židom voliť, vlastniť majetok, nariaďovali evidenciu, obmedzovali 
prístup k slobodnému povolaniu a množstvo ďalších zákazov 
a príkazov. Jeden by sa z toho mohol zblázniť! 
Pri jeho rozprávaní som si spomenul na rodinu Galandovú. Mráz mi 
prebehol po chrbte – veď oni sú Židia...! 
 

Je jeseň roku 1944. Moja krásna dedinka Abrahám napriek 
besnejúcej vojne žije pokojným životom. To, že je vojna, obyvateľom 
z času načas pripomenie poštár, ktorý trasúcou sa rukou odovzdáva 
telegramy z frontu. Vysťahovanie štyroch židovských rodín z obce 
nenechalo nikoho chladným. Aj všetci práceschopní chlapi z dediny 
musia za každého počasia kopať zákopy pre nemeckých vojakov, 
ktorí sa nasťahovali do abrahámskych domácností. Večer si ľudia 
líhajú ukonaní a napätí, čo im prinesie nasledujúci deň. 
V treťom dome od cintorína nikto nespí. I napriek pokročilému času 
cez okná vidieť blikotať malú lampu. Okolo stola sedí takmer celá 
rodina Rovenských - domáci pán Martin s manželkou Helenou a ich 
tri deti - Alojz, Jozef a Anna. Pri stole chýba štvrtý syn Augustín, ktorý 
si plní vojenskú povinnosť. Pri stole sedia, do zeme hľadia, občas 
zdvihnú pohľad s ťažkým povzdychom. Jozef, ktorý je ženatý 
v neďalekej obci Igram, pozná istú rodinu, ktorá ukrýva židov. Za to, 
že takto riskujú, si nechávajú platiť. Lenže peniaze sa minuli a mladá 
židovská rodinka sa nemá kam podieť. Ťaživé ticho sa nesie 
kuchyňou. Všetci cítia, čo je správne. Očami visia na otcových perách 
a čakajú na konečné rozhodnutie. Pán Rovenský bojuje sám so 
sebou. Je to krutý vnútorný boj. Zápas, v ktorom sú proti sebe 
postavené protiklady smrti a života, zverstva a ľudskosti. Veľmi sa 
snaží, aby túto jeho vnútornú vojnu vyhralo to správne. Je vojna, 
v dedine sú Nemci, sú tu i protižidovské zákony, ktoré hrozia smrťou. 
Lenže kto dokáže hlavou preraziť múr postavený z tehál zákonov, 
zlepený maltou ľudskej zloby a podopretý vojskom Adolfa Hitlera? 
Táto otázka trápila pána Rovenského. Na ktorú stranu sa pridať? Ak 
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Galandovcov k sebe prijme, možno vystrieľajú s jeho rodinou aj celú 
dedinu. Ak ich neprijme, možno neprežijú a on bude mať výčitky 
do konca života. Nakoniec padá rozhodné slovo – ÁNO. Anna pôjde 
k príbuzným do Bratislavy a Alojz bude spávať na pôjde. Galandovci 
budú mať izbu sami pre seba. 
 

Prešli dva dni, odkedy zasadala rodinná rada. Večer si pán Rovenský 
išiel ľahnúť veľmi rozrušený. Dnes v noci ich má Jozef doviesť. 
A preto sa mu nedá oči zažmúriť. Je čierna, čierno-čierna noc. A do 
tej černoty zahúka v pravidelných intervaloch sova. Ako keby chcela 
svojím hú-hú niečo povedať. Pán Rovenský už v duchu počíta minúty 
... hodiny ... jedenásť ... dvanásť ... a vtom sova zahúka známu 
melódiu tejto noci. O pol tretej zahrkoce na ceste voz. Pán Rovenský 
bosý, bez kabáta beží von. Srdce mu búši ako zvon. Voz zastal pred  
domom. Vystúpil z neho mladý manželský pár so spiacim dievčatkom 
v náručí. Do konca vojny našli útočisko v obci Abrahám, medzi jej 
obyvateľmi. Domovom sa im stal tretí dom od cintorína, dom 
manželov Rovenských. 
 

Apríl 1945 prináša koniec vojny. Vojny, ktorá je označovaná za 
najkrutejšiu v dejinách ľudstva. Galandoví sa vyčerpaní, umorení, ale 
zato živí a zdraví vracajú domov - do Bratislavy. Nemôžu uveriť, že 
práve oni prežili. Pocit radosti z návratu domov nemôže pokaziť ani 
skutočnosť, že ich byt nachádzajú vyrabovaný, zničený. Sú mladí, plní 
sily. Nanovo otvárajú krajčírsku dielničku. Starí zákazníci si ich 
pamätajú, pomaly získavajú nových. Opäť sa tu usádza vôňa 
domova. Pomaly sa napĺňa látkami, niťami, ihlami, špendlíkmi 
v koberci, šatstvom... Ale prišla ďalšia rana. Rana, ktorú im zasadilo 
nové spoločenské zriadenie. V roku 1948 sa v Československu 
dostala k vláde komunistická strana na čele s Klementom 
Gottwaldom. Aj oni prijali množstvo zákonov. A bol medzi nimi 
i taký, ktorý odoberal živnostníkom ich majetok do spoločného. 
Galandoví sa už po druhýkrát násilne lúčia so svojou dielňou, s ich 
obživou. 
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A tak sa v tom istom roku rozhodli využiť možnosť, ktorú im ponúka 
novozaložený štát – Izrael. Každý človek, ktorý bol nacistami a ich 
rasovými zákonmi označený za Žida, má právo odsťahovať sa do 
Izraela. Opúšťajú prostredie, kde zažili roky strachu o vlastný život, 
ponižovanie a útoky na ľudskú dôstojnosť. Odchádzajú. Ďaleko, do 
neznámeho a navždy...  
 

Roky bežia. Spoločnosť sa mení, vyvíja. V Československu 
a v okolitých krajinách sa v novembri 1989 komunistická strana 
vzdala moci. Roky budovaná železná opona padla ako domček 
z kariet. Hranice sú opäť voľné!  
 

Je príjemný teplý podvečer pracovného dňa roku 1990. V Abraháme 
panuje pokoj a kľud. Len deti ešte šantia, nechce sa im spať. Po 
chodníčku ukrytého v tieni borovíc kráča istá vzdelaná dáma. Srdce 
má naplnené pokorou a nekonečnou vďačnosťou za vlastný život. Jej 
kroky vedú k tretiemu domu od cintorína. Je to už celých štyridsať 
rokov, čo po ňom kráčala naposledy ešte ako dieťa. Tu je to. Zhlboka 
sa nadýchne a zabúcha na bránu. Opäť búcha a čaká. Tu zvedavá 
suseda vystrčí hlavu z okna. Jej slová stisnú srdce, napĺňa sa 
bolesťou. Rovenskí nežijú! Slzy sa samé tisnú do očí... Eva Fono- 
Galandová sa vracia do Izraela. Hlboko v srdci však stále cíti, že svoj 
dlh voči Rovenským ešte nesplatila. A tak na jej podnet pribudli dňa 
19.02.1992 na múr cti a slávy v Jeruzaleme tri mená. Mená Martina 
a Heleny Rovenských a ich syna Alojza. Mená troch nežidov, ktorí 
preukázateľne zachránili život židov v čase holokaustu. Mená ľudí, 
ktorí sa zachovali ako človek k človeku v čase núdze. 
A čas plynie. Minúty striedajú hodiny, hodiny dni a dni roky. Už sa 
píše rok 2001. Obec Abrahám udeľuje Eve Fono - Galandovej čestné 
občianstvo. Tu je začiatok spolupráce pani Galandovej a našej školy. 
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V roku 2015 som žiakom IV. ročníka Základnej školy Michala Tareka 
v Abraháme. S pani Galandovou som sa stretol už dvakrát a dúfam, 
že ešte budem mať dostatok príležitostí na to, aby som sa jej opýtal 
na veľa vecí, ktoré v tomto príbehu chýbajú. 
 
 

Jozef Lukačovič, 10 rokov, ZŠ Michala Tareka Abrahám 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
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 svojom 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.                               
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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 veľa kamarátov a 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, 9. A, ZŠ Štefánikova ul. Galanta 
 
 
 
 

Ginko 
 

Keď som sa narodila, tatinko zasadil stromček. 
Volá sa Ginko.  
Je to môj obľúbený strom u nás na dvore. 
 

Naďa Matisová, 2. A, ZŠ J. A. Komenského Sereď                                                                                                         
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Utazásom a krétakorba 
 

Késő van már, fáradt vagyok és álmos is. Akárhogy töröm 
a fejem, nem jut eszembe semmi, amiből jó fogalmazás lenne. Még 
csengett a fülemben a kérdés, hogy „elkezdted már?”, amikor furcsa 
zajt hallottam a hátam mögött. Valahogy nem illet oda.  

Amikor hátranéztem, egy 
karmos mancs nyitotta ki a szobám 
ajtaját, majd megjelent egy fogakkal 
teli fej is. Ez egy Velociraptor! És ezek 
mindig csapatban vadásznak! Az 
emeletes ágyat megkerülve rám 
támadt. Én az emeletes ágyon 
keresztül kiugrottam a szobából. 
A bejárati ajtó nyitva volt, a lakás 
pedig üres. Kirohantam a folyosóra, és 
becsaptam az ajtót. A raptor hangos 
döngéssel csapódott neki belülről. 

A beálló csendben hallottam a többit felrohanni a lépcsőn. 
Beugortam a liftbe, elindultam lefelé, és hallottam, ahogy jönnek 
a lift után. Kirohantam az utcára és ledöbbentem. Úr Isten, 
ez a krétakor! Nem volt sok időm gondolkodni, mert előttem egy 
Triceratopszra vadászó T-Rex éppen észrevett. Elrohantam bal felé, 
amerre a mamám háza lesz a jövőben. De ezek a dögök gyorsabbak 
voltak, mint gondoltam. Erős harapást éreztem a vállamon. A dínó 
megrázott, mint egy rongybabát. Teljes erőmből harcoltam ellene, 
s a harapásból szorítás lett, szorításból pedig enyhe vállráncigálás. 
Felébredtem, és apukám megkérdezte: „Mikor fogod végre megírni 
a fogalmazást?!” 
És álmosan, fáradtan, kedvtelenül nekikezdtem. 
 

Takáč Péter, Kodály Zoltán Alapiskola Galánta, V. B 
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Ősz 

Álmos felhő fújdogál, 
Bólogat a nyírfa, 

Halvány vörös fürtjeivel 
Táncot jár a szélben. 

 
Elmúl már a forró nyár, 

A rét is ezt meséli, 
Búzavirág illatát 

Már csak felidézi. 
 

Beköszönt már az ősz 
Új csodákat hozva. 

Elszálltak a fecskék is, 
Elment a sok gólya. 

 
Csuhébabák illatos 
Szoknyájukba bújva 

Üdvözlik az Őszanyát: 
Végre itt vagy újra! 

 
Kučera Karolina  

Kodály Zoltán Alapiskola Galánta, VIII. A 
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A házam  
 

A ház előtt áll a fűzfa, 
Mögötte a ház narancssárga. 

A ház kilenc emelettel, 
Benne postaláda levelekkel. 

 
Minden egyes emeleten, 

sok-sok lakás négy emberrel. 
S a kilencedik emeleten, 

A család lakik együtt velem. 
 

Szőcs Kristóf  
Kodály Zoltán Alapiskola Galánta, IV. B 

 

 
 
 
 
 

                   Anyák napi köszöntő  
 
                                       Kinyílott a bazsarózsa, kéknefelejcs, tulipán. 
                                 Neked adom anyák napján, édes-kedves anyukám. 
                                                           Ahány virág a fűszálon, 
                                                      Fejedre annyi áldás szálljon, 
                                                             Én jóságos anyukám. 
 
                                                                Unter Sebastián  
                                             Kodály Zoltán Alapiskola Galánta, V. A 
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George hangya élete  
 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy hangya, akit George-nak hívtak. 
Kérditek, hogy ki mindenki? Ha igen, hát 
elmondom. 

Az erdő lakói. Például a medve, 
a róka, a nyúl, a sárgarigó és az egér 
a bagollyal együtt. Egy szép napon George 
elment a templomba egy rövid misére. 
Találkozott a bagollyal, aki az egyik 
legjobb barátja volt. 

Mikor a mise véget ért, George 
összefutott Fütyörivel, a rigóval, aki a templom tetején fészket 
épített magának. George annyira megörült, hogy a potroha sem bírt 
megállni örömében. Szaladt Fütyöri után, hogy megdicsérje 
a fészkét, de Fütyöri azt kiáltotta: Ne gyere a fészek közelébe, mert 
félek, hogy összedől, már vagy harmadszor építem újra. George 
megsértődött, és bőgve indult haza. Amikor hazaért, nem tudott 
másra gondolni, csak a barátságra. Egy óra múlva kapott egy levelet. 
A levélben ez állt: 

Kedves George! Szeretettel meghívlak a 
december 12-én levő születésnapomra 15:30-ra. 

Köszönöm, hogy elolvastad a levelet. 
Nyuszi 

George összeszedte a cókmókját, és elindult a nyuszihoz. 
Útközben azon törte a fejét, milyen ajándékot vegyen neki. 
Gondolta, elmegy a medvéhez, a tortapékhez, és megkéri őt, süssön 
egy répás tortát. Amikor a torta elkészült, elvitte a nyuszinak, és 
boldog szülinapot kívánt neki.  

A csodálatos buli után George hazament, és talán még ma is 
boldogan él, hacsak azóta nem búsul. 

 

                            Fazekaš István, Kodály Zoltán Alapiskola Galánta, V. B 
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Karácsonyi varázslat 
 

Karácsony jövetelével fehér hó lepi a tájat, 
csodálatos nyugalom és béke tölti el a házat. 
Ezen az éjjelen angyalkák táncolnak az égen, 

öröm tüze ég a gyerekek szívében. 
 

Karácsony ünnepe fehérrel ellepve, 
tisztaság érzése lopódzik szívedbe. 

A gyertya fényénél még az angyalka is táncol, 
ha bármi bánt elmondhatod, 

meggyógyítja bánatod! 
 

Jézuska reményt és fényt hozott az embernek, 
karácsony ünnepén angyalok hangja zengi az éneket. 

Szeretet legyen mindenki szívében, 
hogy ez a varázslat örökké itt legyen! 

 
 

Biró András 
Kodály Zoltán Alapiskola Galánta, V. B 
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Nech vianočný zvonček Ti šťastím zvoní,  
nech vianočný čas sa v lásku zmení  
a tak krásne ako sa hviezda ligoce,  

tak nádherné a tajomné  
Ti prajeme Vianoce. 

 
Galantská knižnica 

 
 
 


