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Kúsok z ocka, kúsok z mamičky, 
bola som ako uzlíček maličký. 
Očká hnedé a aj vlásky, 
stvorená som bola z lásky. 

 

(ukážka z tvorby) 

 
 
 
 

Milí priatelia, 
 
          držíte v rukách ďalšie číslo časopisu Pod lupou, ktorý vydáva 
Galantská knižnica. Takmer z každej jeho stránky na vás dýchnu 
Vianoce, ktoré sú už za dverami. Že majú svoje čaro, dokazujú aj 
čarovné príbehy plné fantázie. Môžu sa zvieratká stať celebritami? 
Môže sa vietor báť? Dokáže voda rozprávať? Túžia aj zvieratká po 
darčekoch? Dá sa jeseň počuť? Na všetky tieto otázky, a mnohé 
ďalšie, nájdete odpovede, ak si prečítate literárne výtvory žiakov 
Galantského okresu. Želáme vám príjemné chvíle pri ich čítaní. 
Prajeme čarovné Vianoce  
 
 

                          
                            

redakčná rada 
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Advent 

Keď sa Advent začína, 
prvá svieca sa zažína. 

 
Keď sa všetko uprace, 
celý dom sa trbliece. 

Zlatistý je plameň sviece 
ako medovníky z našej pece. 

Naša výzdoba je nádherná, 
začína sa atmosféra adventná. 

 
Vanessa Morovičová, 7. A 
ZŠ Gejzu Dusíka v Galante 
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Zvieratká a Vianoce 

 
        Kde bolo tam bolo, bol jeden les, kde žili rôzne zvieratká. 
Zvieratká sa mali veľmi radi. Stále si pomáhali.  
Blížili sa Vianoce a všetky zvieratká si chceli dať darčeky. Srnka, 
medveď, veverička, líška, ďateľ, vlk, ježko, myška sa stretli na lúke, 
aby každý vyslovil svoje želanie, čo by chcel na Vianoce. Srnka 
vyslovila svoje želanie: „Ja by som chcela nový kabát, lebo ten môj je 
už starý.“ Medveď hrubým hlasom zamrmlal: „Mne by sa zišiel nový 
pilník na pazúry!“ Veverička skočila zo stromu a ozvala sa svojím 
hlasom: „Keby som tak dostala nový hrebeň na svoj chvost, bolo by 
to krásne.“ Prefíkaná líška falošne vyslovila svoje želanie: „Nová 
komora by sa zišla.“ Ďateľ sa ozval zo stromu, ktorý práve liečil: 
„Nové hniezdo by nebolo na zahodenie.“ Vlk sa prikradol ku 
skupinke, zavyl svojím hlasom: „Mne by sa zišli nové ostré zuby, aby 
som mohol lepšie chrúmať korisť.“ Ježko sa dokotúľal v klbku medzi 
nich a ozval sa: „Ja by som chcel zásobu ovocia, aby som prežil 
zimu.“ Myška si vypočula všetky želania a zapišťala: „Ja by som si 
priala novú čiapku.“ Zvieratká sa pripravovali na Štedrý večer, 

a rozdelili si prácu. Veverička a vlk 
s myškou ozdobili stromček. Srnka 
a medveď navarili kapustnicu i šalát 
s rybou. Líška a ďateľ poupratovali 
domček a ježko pripravil darčeky 
pod stromček.  

Keď prišiel Štedrý večer, zvie- 
ratká sa pomodlili, napapali a potom 
si každý otvoril darček. Všetky zvie- 
ratká boli šťastné z darčekov, ktoré 
dostali. 

 
                                                                    Igor Antal, 7. ročník 
                                                               ZŠ s MŠ Zemianske Sady     
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Ježko 
 
Padá vločka padá,       
ježko niečo pod zub hľadá.  
Hríbik, orech, semiačka, 
únava mu sadá na očká. 

Hľadá, snorí celý deň , 
kdeže nájde poživeň? 
Zima je už pred dverami, 
sniežik vŕzga pod nohami. 
 
Musí ježko čosi nájsť,  
svoje deti nachovať. 
Cez Vianoce budú spať 
a na jar sa vonku hrať.  
 
Michal Sárkány, 6. B 
ZŠ Gejzu Dusíka v Galante 

 
 

Vločka menom Peťka 
 
Začali sa zimné prázdniny. 
Cŕŕn, zazvonilo na koniec hodiny. Deti vybehli von ako blesk a 
rozutekali sa domov. Len jeden chlapec nemal rád zimné prázdniny, 

volal sa Peťko. Išiel domov a vtedy mu jedna 
vločka padla na ruku. „No pekne, ešte aj 
sneží,“ povedal Peťko. „A prečo nemáš rád 
sneh?“ ozval sa tenulinký hlások. „Počkať, 
čooo? Kto to bol?“ spýtal sa Peťko. „No ja 
predsa, ja, ja vločka, volám sa Peťka, a ty ako 

sa voláš?“ „PPeeťko!“ odpovedal vydeseným hlasom. „Počula som, 
že nemáš rád Vianoce, zimu, sneh! Prečo? Veď to je to najkrajšie, čo 
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len môže byť. Sadni si tuto na lavičku,“ povedala 
vločka Peťka. „A prečo?“ odpovedal Peťko. 
„Poviem ti príbeh o vločke, ktorá nemala rada 
Vianoce a ani vás všetkých, ktorí tu žijete. Volala sa 
Bielka a jej rodičia boli vládcovia Sniežikova. No raz 
prišla taká chvíľa, že videla, ako sa ľudia obdarúvajú 

darmi a a smejú sa, ako sa deti hrajú so snehom a majú vyštípané 
líčka! Vtedy si Bielka uvedomila význam Vianoc.“  
O chvíľu bol Peťko doma a tešil sa ako nikdy predtým. Tešil sa na 
vianočné sviatky. Zazvonil vianočný zvonec a rozprávky bol koniec. 

 
Nina Poláková, 7. ročník 
ZŠ s MŠ Zemianske Sady   

 

Vianočné spamätanie sa 
 
     Bolo predvianočné obdobie a v jednom meste žila štvorčlenná 
rodina. Mama Julka, otec Jozef, malá Katka a pes Bobo. 
Rodičia nemali Vianoce veľmi radi, ale Katka ich milovala. Katka mala 
rada ozdobovanie domu a vypekanie vianočných koláčov, ale jej 
mama bola presný opak. Neznášala, keď videla 
v dome v každom rohu nejakú vianočnú ozdo- 
bu či blikajúce svetielko, ale najviac nenávidela 
pečenie koláčov, keďže väčšinou jej aj tak skoro všetky 
vždy prihoreli a z krásneho medovníka sa stalo čierne 
uhlie, ktoré skončilo v Bobovej miske. Otec zasa nemal rád 
kupovanie kapra a zháňanie nového živého vianočného 
stromčeka. Tvrdil, že veď aj tak je z neho iba neporiadok. Bol to vždy 
zhon a stres, zlá nálada a nervozita. Jedny Vianoce išiel otec so 
stromčekom a s kaprom a tváril sa znechutene, tak ako každý rok. 
Okolo neho išiel dedko, ktorý sa ho opýtal: „Prečo sa tak tvárite, veď 
sú Vianoce, mali by ste byť usmiaty!“ Otec mu odpovedal: „Nemám 
rád Vianoce!“ Dedko bol prekvapený a vraví mu: „Mali by ste sa 
zamyslieť, nie každý má toľko, čo vy!“  
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A dedko sa naraz stratil v dave. Otec celú cestu 
rozmýšľal nad tým, čo mu dedko povedal. 
Prišiel domov, buchol dverami a povedal presne 
to isté, čo počul od dedka. Mama a dcéra nechá- 
pali, čo sa deje, tak im to otec vysvetlil a celá ro- 
dina pochopila, že Vianoce si musia užívať a nie 

sa stresovať z maličkostí, ale tešiť sa, že sú všetci spolu a majú sa 
radi. 
 
Viktória Škodová, 7. ročník 
ZŠ s MŠ Zemianske Sady 
 
 

O zimnej vločke 
 

Jedného večera v zimnom období, práve na Vianoce, začali sa 
sypať z neba malé i veľké snehové vločky.     

Lenže čo sa stalo? Z neba náhodou spadla najmenšia 
vločka a nikto sa s ňou nechcel hrať. Prišla za jednou 
vločkou a opýtala sa jej: „Ahoj, možem sa k vám 
prídať?“ „Choď preč, tu nemáš čo robiť!“ hlasno 
povedala vločka a nechala ju uprostred cesty. Malá 
vločka začala plakať, sadla si na kraj cesty a nariekala: 

„Prečo ma nikto nemá rád, prečo sa so mnou nikto nehrá? Len 
preto, že som malá? Ach, keby som mohla lietať tak ako vietor veje.“ 
Ako povedala, tak sa aj stalo. Vietor začal silno fúkať a vločka začala 
zrazu lietať. „Vietor, vietor, kam ma to vedieš?“ prekvapene sa 
opýtala. „Tam, kam ťa zavediem, tam budeš mať kamatátov, ale aj 
kamatátky, koľko len budeš chcieť, už ťa nikto neodmietne!“ 
odpovedá vietor. „A to je kde?“ „Pozeraj, nespoznávaš toto miesto?“ 
„Veď to je Severný pól!“ „No vidíš, že si na to prišla aj sama, tu 
nebudeš odmietnutá, lebo tu sú vločky rôznej veľkosti, aj také ako si 
ty.“ Vietor ju vysadil a vločka sa s ním rozlúčila. „Ďakujem ti, vietor, 
si mojím kamatátom!“ 
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          A vločka konečne bola šťastná, lebo mala viac priateľov, než si 
želala. Naháňali sa, šantili. Žila si ako v siedmom nebi. A na Vianoce 
boli všetci šťastní a hlavne malá vločka už nikdy nebola smutná.  

 

Silvia Bennárová, 7. ročník, ZŠ s MŠ Zemianske Sady 

 
 

Policajné Vianoce 
 

Bol Štedrý večer a v Šali práve husto snežilo. Na policajnej stanici 
bolo, ako každý deň, veľmi rušno. Nejeden z ochrancov zákona si za 
ten večer vzdychol. Dokopy mali už 2 vlámania a 4 poškodenia na 

majetku, ale nijakých svedkov a nie to ešte 
tých, čo sú za to zodpovední. PÍÍÍÍÍÍP, rozľahlo 
sa celou stanicou. Hneď traja muži vyskočili 
zo svojich stoličiek a vybehli von do chlad- 
ného zimného večera. Nasadli do ešte chlad- 
nejšieho auta, v ktorom nebolo jednoduché 
zakúriť, pretože ešte nebol zohriaty motor. 
Policajti sa v aute triasli zimou, ale rýchlo 
uháňali po opustených uliciach na miesto 

činu. Možno sa im pošťastí a chytia páchateľa. Každý z nich sa v 
duchu utešoval touto myšlienkou, ale nikto sa ju neodvážil vysloviť 
nahlas. Keď prišli na miesto činu, rýchlo vystúpili z auta a vbehli s 
pripravenými zbraňami do nákupného centra, v ktorom nebolo ani 
živej duše. Sklamaní sa chystali vrátiť na policajnú stanicu, keď 
najmladší z nich prehovoril: „Ale chlapi, predsa sa nevzdáme! Taký 
krásny a výnimočný deň dnes je a my sa vzdávame hneď, ako sme 
vkročili na pusté miesto. Lupič odtiaľto nemôže byť ďaleko! Tak 
poďme, veď my ho chytíme!“ Muži zákona si pokyvovali a na 
niektorých tvárach sa objavil aj úsmev. Keď naskočili do auta, okolo 
nich prefrčala čierna Škoda Rapid. Mala naozaj naponáhlo. Nikto z 
nich jej nevenoval veľkú pozornosť, až kým im vo vysielačke 
nezapraskalo: „Kolegovia,“ ozval sa hlas náčelníka, „stala sa veľká 
krádež, vykradli banku na hlavnej ceste. Podľa svedkov vyskočil z 
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čiernej škody rapid starší chlapík a potom o chvíľu za vyzváňania 
alarmu naskočil s vrecom do auta a odišiel. Pridávame sa k vám. 
Prepínam.“ „Náčelník, sledujeme Škodu Rapid, farba čierna, poznáva- 
cie číslo SA859GH. Prepínam!“ „Hneď sme pri vás. Končím!“  
Vo vysielačke posledný raz zapraskalo a aparát sa vypol. Chlapci boli 
za čiernym zlodejským autom vzdialení len pár metrov, keď odrazu 
prudko zastalo a dostalo šmyk. Driftom letelo ešte dvadsať metrov až 

auto zastavil múr bytovky. Policajné trio začu- 
lo sirény policajných áut z druhého smeru. 
Policajti obkľúčili zlodeja, čo im kazil Štedrý 
večer. Po vyprázdnení auta a preskúmaní sa 
zistilo, že on je zodpovedný za všetky krádeže 
v ten deň. Zlodeja zadržali a zavreli do cely. 
Keď vošli do policajnej stanice, začalo snežiť. 

Blížila sa polnoc. Všetci muži zákona mali dobrú náladu a spoločne si 
zapriali: „Šťastné a veselé Vianoce!“ 

 

Kristína Horváthová, 8. C 
ZŠ SNP Galanta  
 
 
 

Zima 
 

Farbičky - čarbičky, 
vy ste moje lyžičky. 
Bez vás sa mi ťažko píše, 
kúpim si ja nové lyže. 
Keď raz večer na ne skočím, 
dúfam, že sa nepotopím. 
Zavolám si záchranárov! 
Napriek strate okuliarov, 
ocením ich rýchly zásah, 
keď ma zo snehu budú ťahať. 
 

Nicole Iracká, 5. A, ZŠ J. A. Komenského Sereď 
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Poklad 
 

Jemná stužka čírej vody, 
tá nevyjde nikdy z módy. 

Kvapka s kvapkou spojí sa, 
z riečky rieka stáva sa, 

do mora vlieva sa. 
 

Voda je náš poklad veľký, 
učíme sa už od škôlky. 

Vodičku si chrániť treba, 
zásoby sa míňajú, 

preto všetky múdre deti 
vodičkou neplytvajú. 

 
Voda je náš poklad zlatý, 

pre život tak dôležitý. 
Z hlbín zeme vyviera, 

tvorí rieky, jazerá. 
Tak si ten náš poklad vážme, 
ja to myslím s vodou vážne! 

 
Pridajte sa ku mne všetci, 
nemajte len reči prázdne. 
Spomeňte si na krajiny, 
kde je život celkom iný. 
Poďte všetci, počujete? 
Rieka túto správu nesie. 

 
 

Tamara Tóthová, 8. B 
ZŠ Sídlisko SNP Galanta 

                                                



 11 

Mikulášsky uzlíček 
 
                                                        Sobota sa písala, 

na svet som sa pýtala. 
Mikuláš bol krásny deň, 
pre rodičov ako sen. 
 
Kúsok z ocka, kúsok z mamičky, 
bola som ako uzlíček maličký. 
Očká hnedé a aj vlásky, 
stvorená som bola z lásky. 
 
Veľká šťastná rodinka, 

                                                        bračeka mám Martinka. 
                                                        Máme radosť, úsmev v tvári, 
                                                        že sa nám tak dodnes darí. 
 

                                             Viktória Futáková, 7. B, ZŠ Sídl. SNP Galanta 
 

 
 

Popletené zvieratá 
 

Sedí krava na bidielku a šteká:  
„Mňau, mňau, ale som ja krásna ryba!“ 
Mačka kvíka, 
somár kikiríka, 
korytnačka beží, 
žirafa sa pred ňou (z)ježí, 
kôň pláva v ohrade, 
krokodíl loví na ľade.  
Slon si to všetko poráta: 
„Čo ste to len za zvieratá?“ 

 

Adriána Kucejová, 5. A, ZŠ J. A. Komenského Sereď 
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Dragorína z Popradu 
 

Dragorína z Popradu 
vždy ľúbila dopravu. 
Kúpila si motorku, 
keď dostala pätorku! 
Ešte veľké auto k tomu,  
nech sa auto hodí k domu. 
 

A ešte aj raketu, 
vyletí na planétu! 
Prešiel iba jeden mesiac, 
z rakety už vidí Mesiac. 
„Ahoj, Mesiac, ahoj, ufón,“  
zdraví a počúva uchom. 
Na tom mieste tečie láva! 
A tam asi Marťan spáva! 
 

Dragorína stále lieta, 
po vesmíre slová splieta. 
Ufón, Mesiac, sem i tam. 
„Ešteže mám raketoplán. 
Veď som Dragorína z Popradu, 
čo má dobrú náladu.“ 
 

Karin Hanzelová, 5. A, ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 
 

O Zajkovi Kajkovi 
 

     Zajko Kajko býva uprostred lesa Dupkáčov vo veľkom dutom 
strome. Veľmi rád tu býva, pretože tu má veľa dobrých kamarátov. 
Jeho naj lepší kamarát sa volá Dupko.  
     Zajko Kajko a zajko Dupko boli práve na prechádzke, keď tu zrazu 
zbadali medovníkový domček! Podišli bližšie. Dupkovi práve silno 
zaškvŕkalo v brušku: „Ííí, aký som hladný. Mám nápad, ochutnáme 
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z toho domčeka!“ No Kajkovi sa to nepáčilo: „Myslím, 
že to nie je dobrý nápad. Ja si myslím, že v tomto 
krásnom domčeku žije zlá striga.“ S veľkým strachom 
pomaly vyjedali z domčeka. Zrazu počuli zapraskanie 
dverí. Rýchlo vzali nohy na plecia a utekali, čo im 

nohy stačili. V diaľke zahliadli nejakého zajačika a z posledných síl 
zakričali: „POMÓÓÓC!!!“ Bol to ich kamarát Uško. „Čo, 
čo sa stalo chlapci?!“ „Naháňa nás striga!“ „Ale ja 
žiadnu nevidím.“ „Ty, ty si nás zachránil.“ „Asi áno.“ 
 Neskôr sa všetci stretli na rázcestí. „Dnes nám 
išlo o kožuch, aj keď sme nestretli poľovníkov.“ Všetci 
sa začali smiať a povedali si ahoj. 

 

         Dominik Královič, 7. ročník, ZŠ s MŠ Zemianske Sady  
 
 

Lesom 
Chodím si lesom len tak - 

zľahka, 
oproti mne sa rúti - 

Laktibriadka. 
Za sebou ťahá drevenú myš, 

rýchlo si hľadám nejakú skrýš. 
O pomoc prosím starú medvedicu, 

čo si práve pečie pizzu. 
Medvedica na mňa kašle, 

vraj, len keď jej kúpim mašle. 
By sa rada parádila, 
tancovačku okúsila. 

Tak ostávam v lese sama, 
bez skrýše. 

Laktibriadka s malou myšou 
vo vetre sa kolíše. 

 

Tereza Melayová, 5. A, ZŠ J. A. Komenského Sereď 



 14 

(Ne) zmysly 
 

Keď máš dobrý zrak, 
nájdeš aj malilinký mak. 

Ak máš dobrý zrak, 
vidíš ako dravý vták. 

Keď urobíš ňuchy - ňuch, 
cítiš vzduch, ale aj puch. 
Keď zacítim peknú vôňu, 
čuch sa teší, verte tomu! 
Babka, tá má slabý sluch! 

Nepočuje slová, ani silné buch! 
Pes má dobrý sluch, počuje aj tichý šuch 

lietajúcich múch. 
Hmat je veľký pomocník, 
bez neho snáď nie je nik - 
- masér, krajčír, kúzelník. 
Dostala som veľkú chuť 

na ovocnú drť. 
Ak mávame veľkú chuť,  

tak musíme veľa žuť. 
A potom si oddýchnuť! 

 

Eva Gajdoštínová, 6. B, ZŠ J. A. Komenského Sereď 
 

Neposlušná jeseň 
Jeseň ti kladie farebné listy pod nohy. 
Počuješ, ako po nich kráčajú mnohí? 
Počuješ, ako si zlostne vietor pofukuje? 
Počuješ, ako sa bojí, že nejeden dom minie? 
Z jesennej dlane hustý dážď padá. 
Počuješ?  
Farebných listov pieseň... 

 

Lucia Lanczová, 6. A, ZŠ Sídlisko SNP Galanta 
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Ako sa dve mačiatka, nájdence, stali celebritami 
 
     Všetko sa to začalo takto. V jeden deň, keď sme prišli k babke do 
malej dedinky, oznámila nám šťastnú správu: 
     „Deti, prišla som domov z obchodu a čo nevidím? Vonku na stolič- 
ke sedia dve mačičky.“ Veľmi sme sa potešili. 
     Rozhodli sme sa, že si ich necháme. Dali sme im mená Micka 
a Škriabka. Micka mala sivú farbu ako striebro, oči hnedé ako dva 
oriešky a vždy boli v strehu. Ku každému sa túlila, bola priateľská. 
Biela a strakato-čierna bola Škriabka. Fľaky mala čierne, akoby ju 
niekto pofŕkal štetcom. Taktiež bola prítulná, priateľská a veľmi                  
rada škriabala. Pochopiteľne, preto dostala také meno. O pár rokov                                                                                                                                                                      
Škriabka utiekla a Micka u nás ostala ešte asi rok. Žiaľ, neskôr aj ona 
zmizla. Onedlho sme sa od babky dozvedeli, že Micku darovala svojej 
kamarátke, ktorá býva v Čechách. Pravdepodobne jej ju dala preto, 
pretože má aj psíka, ten ju nemal rád. Navyše sme ju nemohli dať 
dovnútra domu. Ale o pár mesiacov neskôr všetkým babička ozná- 
mila, že jej kamarátka poslala fotky s Mickou. Ihneď sme si ich 
poprezerali. Má sa tam úžasne! Chodia s ňou na prechádzky, spáva 
vo vnútri na vankúši a posielajú jej fotky do súťaží. Dokonca bola aj 
na titulnej strane časopisu! Ako fotomodelka! Micku sa chystáme 
navštíviť. A čo Škriabka?   

Jedno ráno sme zažili prekvapenie. Sedela na 
stoličke pred domom a pri nej dve malé mačiatka. 
Uvidela nás, priskočila k nám a zakrátko sa strati- 
la. Čo k tomu povedať? 

Micka šťastím žiari a je fotomo- 
delka. Škriabka starostlivá mama, 
ktorá sa nám prišla poďakovať so 
živým darčekom. 

                Boli nájdence a sú celebrity! 
 

                       Martina Hudáková, 7. ročník                            
                       ZŠ Štefánikova ul. Galanta                                                                                                                       
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Janko a Marienka 
Povedal Janko Marienke: 
„Poďme na jahody. 
Čo nás je po polievke? 
Tá nám iba škodí!“ 
 

Marienka nato: 
„Super nápad! 
Nebudem ja už polievku papať. 
Polievka je len na škodu. 
My vymyslíme novú módu.“ 
 

Tak išli spolu chodníčkom 
do lesa na jahody. 
Marienka s malým košíčkom 
tešila sa na veľké hody. 
 

Jahôdok bolo veľmi málo, 
stmievať sa však skôr začalo. 
„Janíčko, Janíčko, ja sa bojím.“ 
„Neboj sa, Marienka, strach len škodí.“ 

 

A tak po lese blúdili 
a seba samých súdili.  
„Janko, to bol tvoj nápad!“ 
„Ty si chcela iné papať!“ 
 

Po hodinách i minútach 
zbadajú svetlo, stratí sa strach. 
Idú k tomu domu, 
čo je blízko vysokého stromu. 
Veď to je ich rodný dom! 
Potešia sa navzájom. 
 

Mali šťastie veliké, 
že neskončili v chalúpke. 
V perníkovej chalúpke 
s ježibabou poruke. 

                       Karin Hanzelová, 5. A, ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 



 17 

Interview s Červenou čiapočkou 

 
Redaktorka:  Milá Červená čiapočka, predstav sa našim čitateľom. 
Čiapočka:  Takže to najpodstatnejšie o mne: som rozprávková   

bytosť, možno jedna z najpopulárnejších, chodím sama 
cez les, rozprávam sa s vlkmi a som nepoučiteľne 
naivná. Milujem svoju starú mamu, otecka i mamičku. 

Redaktorka: Keď ťa mamička poprosila, aby si babičke odniesla 
koláčik, brala si to ako povinnosť, či vždy rada 
pomáhaš? 

               Čiapočka:  Snažím sa pomáhať, aj keď nie vždy sa mi to darí. 
Niekedy mám aj iné povinnosti, napríklad chodím do 
školy a pravidelne zbieram liečivé bylinky, o ktorých ma 
veľa naučila práve stará mama. 

Redaktorka:  Nebála si sa ísť s košíčkom sama cez les? 
Čiapočka:     Nie, bývame blízko lesa a často tam chodím sama,   
                        takže nie. 
Redaktorka:  Prekvapilo ťa, keď si stretla vlka? Nezľakla si sa? Predsa 
                        len, jeho povesť nie je najlepšia... 

               Čiapočka:  Ani nie. Bol milý, pozdravil, dokonca mi poradil, kde 
v lese rastú najkrajšie kvety. Aj keď všetci vieme, že 
priamo v lese nerastú . Ale tá tajomná čistinka kúsok 
od cesty bola plná nádherných lúčnych kvetov. 

Redaktorka:  Aké to bolo, keď ťa horár vyslobodil z babičkinho 
                        brucha? 

         Čiapočka:       Veľmi som sa tešila! Nebolo to veru žiadne wellness, vlk       
veľmi nedbá na správnu stravu, jedlo hltá, ale vlastne 
to nás aj s babičkou zachránilo. 

Redaktorka:  Určite je to zážitok, ktorý by si nechcela zažiť ešte raz. 
Čiapočka:      Veruže nie. Nabudúce pôjdem radšej autobusom. 
Redaktorka:  Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a želám šťastné  
                        cesty za babičkou! 
                                                   
Viktória Da Costa Menezesová, 5. A, ZŠ J. A. Komenského Sereď 



 18 

Svätoplukovo kráľovstvo 
 

   Bol prázdninový deň. Práve som sa prechádzal po babkinom dome, 
keď som zbadal niečo, čo tam predtým nebolo. Boli to dvere. Na 
sebe mali znak troch prútov. Chystal som sa vojsť, keď ma zastavila 
babka.  
„Na tvojom mieste by som tam nešla.“ Povedala to tónom, ktorý 
som u nej ešte nepočul. Vždy bola plná optimizmu, no teraz z nej 
sršal nepokoj. Skoro ma rozdrapilo od zvedavosti. 
   Ani v noci som nevedel spať. V hlave mi vŕtali tie dvere. Aj babkin 
čudný pohľad. Vstal som z postele. Potichu. Opatrne som spravil pár 
krokov. Ticho som našľapoval. Ďalších pár krokov. Dvere. Nesmelo a 
s rešpektom ich otváram. Mierim rovno ku ďalším zvláštnym dve- 
rám. Opatrne otáčam kľučkou. „Bingo!“ Je otvorené, no to je ale 
prekvapko! Pomaly vchádzam do chodby. Robím krok za krokom. Na 
konci chodby ďalšie dvere. Vynervovaný ich odsúvam a ocitnem sa v 
prekrásnej hale.  
   V miestnosti je veľký trón a okolo visia lovecké trofeje a kožušiny. V 
strede haly stôl a okolo neho sedia postavy. Jedna z nich mi pokynie, 
aby som si sadol. O niečom sa radia. Och, snáď len nie o mne...  

„Pane, ja si myslím, že by ste im to mali 
rozdeliť rovným dielom,“ vraví jeden 
z radcov, ako som sa dovtípil.  
„To nie je zlý nápad,“ povedal Svätopluk, 
čo som vyrozumel zo zvláštneho jazyka 
a oslovenia panovníka, „ale čo si myslíš ty, 
radca môj? Ako mám rozdeliť svoje 
majetky medzi mojich troch synov?“  
„Pán môj, nič nedeľte. Poučte svojich 
synov o spolupráci. Dajte každému z nich 
ohnúť vŕbový korbáč z troch prútov, nech 

sa ho pokúsia zlomiť. Ak to nezvládnu, rozpleťte ho a každému dajte 
jeden prút. Nech sa aj ten pokúsia zlomiť. Potom povedzte: „Synovia 
moji, keď budete držať pospolu ako ten korbáč zo spletených prútov, 
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nikto na vás nič nezmôže. Ale ak budete osamotene, tak vás nepria- 
teľ ľahko zlomí.“ Všetko som to sledoval s otvorenými ústami.  
    Nie je to o mne, nevšimli si ma. Chvalabohu, ani mečmi ozbrojení 
bojovníci ma nezbadali. Potichu som odišiel tak, aby to nik nevidel a 
vrátil som sa po špičkách do postele. Práve som pochopil povesť 
o Svätoplukových prútoch. 
    Od môjho stretnutia so Svätoplukom ubehlo niekoľko mesiacov, 
ale nikomu som o tom nepovedal. A asi ani nikdy nepoviem. Smiali 
by sa mi. Nik by mi neveril.  

 

Milan Kivarott, 8. A, ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 
 

 

 
Spomienka na teba 

 

Každý deň nad tebou rozmýšľam, 
na pekné chvíle s tebou spomínam. 

Nikdy nezabudnem na dni s tebou strávené, 
ktoré v mojom srdci budú schované. 

 
Na tvoj úsmev zabudnúť sa nedá, 

teraz sa na nás usmievaš už len z neba. 
Každý deň s tebou bol krásny, 

človek bez teba sa cíti prázdny. 

 
Nikdy na teba nezabudneme, 

vždy s tebou budeme. 
Dávaj na nás pozor zhora, 
ako keby si tu s nami bola. 

 
Lúčiť sa s tebou je pre nás ťažké, 

bola si pre nás jedno veľké šťastie. 

 
Valéria Valenská, 8. A, ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 
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Snehové šialenstvo 
 

   Boli zimné prázdniny. No snehu nikde. 
A jeden chlapec, Jakub Mrkvička, bol z 
toho veľmi nešťastný. 
   Aj jeho mama Marta ho utešovala: 
„Jakub, neboj sa, tento rok ešte sneh 
určite napadá!“ Jakub vtom dostal 
nápad: „Už to mám!“ zvýskol nadšene, 
„Ja si ten sneh vyrobím sám!“ Mama 
Marta naň začudovane pozrela a povedala: „To chceš ako urobiť?“ 
Jakub nato: „Nechaj sa prekvapiť!“ Vo svojej izbe zhotovil plán, ako 
si urobí svoj vlastný stroj, ktorý bude vyrábať snehové vločky. No na 
to, aby bolo veľa malých aj veľkých vločiek, potrebuje veľa ľadu. 
Vtom naňho zakričala mama: „Jakub, idem do mesta na vianočné 
nákupy, ideš so mnou?“ Jakub zafrflal ako vždy, lebo nemal rád 
vianočné nákupy: „Nie, mne sa nechce, musím si vyrobiť ten sneh!“ 
„Tak dobre, večer sa vrátim, ahoj!“ Po chvíli, ako Jakubova mama 
odišla, Jakub sa poobliekal a išiel po svojho najlepšieho kamaráta 
Sama. Jakub mu porozprával o svojom pláne. Išli k sochárovi, no nie 
k takému obyčajnému, ale k sochárovi, ktorý robieval najväčšie a 
najkrajšie sochy z ľadu. Museli ísť k nemu cez mesto, lebo býval a 
mal dielňu v meste. Keď k nemu prišli, slušne pozdravili: „Dobrý 
deň!“ „Dobrý, čo si prosíte, deti?“ odvetil starý sochár. Jakub 
povedal: „Prosím vás, nemáte nejaký zvyšný ľad?“ „Áno, mám, nech 
sa páči!“ sochár im dal veľa ladu a chalani odišli vyrábať svoj sneh. 
Po ceste domov išli znova cez mesto, kde boli práve vianočné trhy. 
Bolo tam veľmi veľa ľudí. Všetci nakupovali ako šialení, každý sa na 
každého tlačil a bol nedočkaví. Išli teda rýchlo domov a začali 
vyrábať stroj. Keď ho dokončili, začali doň hádzať ľad. Vtom: „Bum, 
bum!“ a zo stroja vyleteli prvé vločky. Jakub a Samo boli radi, že ich 
stroj fungoval. Postupne do stroja pridávali ľad. A tak stále vyletovali 
väčšie a menšie vločky. Zasnežili celú Jakubovu záhradu. Potom išli aj 
k Samovi a tiež im zasnežili celú záhradu. Vianoce sa blížili.  
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   A aj keď si Samo a Jakub vyrobili svoj vlastný sneh, na Štedrý deň 
taktiež napadal sneh. Bol prekrásny a bolo zasnežené celé mesto aj 
okolie. Deti boli z toho veľmi šťastné. A tak sa chodili sánkovať na 
najbližší kopec. Na tom kopci bol zvonec a rozprávky je koniec. 
 

Erika Blahutová, 7. ročník, ZŠ s MŠ Zemianske Sady 

 
Snehuliak Grek  
 

Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami, za 
siedmimi dolami, žil jeden veľmi statočný 
snehuliak Grek. Žil v jednej malej chalúpke.  
Jedného dňa k nemu zavítala stráž zlomy- 
seľného kráľa Henricha. Stráž vyhnala celú 
dedinu na príkaz kráľa. Snehuliak to šiel 
riešiť do kráľovstva rovno za kráľom. Keď 
prišiel, vypočul si nemilý rozhovor medzi 
kráľom a vojvodcom. Kráľ hovoril vojvod- 
covi, aby zbúral všetky domčeky v dedine a 

začal tam ťažiť zlato. Keď to snehuliak počul, neudržal sa a skočil 
kráľovi do reči: „To nesmiete, veď tam býva veľa detí a rodín!!“ Kráľ 
na to hneď zareagoval: „A ty si kto, občan?!“ „Ja som snehuliak Grek 
a nedopustím, aby ste nám zbúrali naše domčeky!“ Ako to povedal, 
hneď odišiel. Keď sa vrátil do dediny, začalo búranie niektorých 
domčekov. Snehuliak ihneď zakročil: „STOP! Nebúrajte ich, veď tam 
bývajú ľudia, nemáte svedomie! Ľudia, poďte, spojme sa proti 
kráľovi, musíme bojovať o naše domy!“ Všetci občania vyrazili do 
kráľovstva a všetci spoločne nahlas kričali a žiadali odvolanie krutého 
kráľa.  
     Kráľ nemal na výber, musel odstúpiť, pretože jeho ľud ho už viac 
nechcel počúvať. Za nového kráľa si zvolili statočného a spravod- 
livého Gregora. Odvtedy si v tomto kráľovstve žili všetky rodiny  
spokojne a šťastne až do smrti. 
 

Filip Šuran, 7. ročník, ZŠ s MŠ Zemianske Sady 
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Veselé Vianoce 
 
Zima, zima, zimička, 
snehová je cestička. 
 
Mama hromží na tata, 
zamrzla aj lopata. 
 
Len môj pes husky, 
nemá z toho vrásky. 
 
Babička sa chichoce, 
už tu máme Vianoce. 
 
Koláče sa pripálili, 
Vianoce sme zachránili. 
 
Lyžovačka, sánkovačka 
postavme si snehuliačka. 
 
A po všetkých radostiach 
môžeme sa guľovať. 
 
Adrián Vargaeštók, 6. B 
ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 
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Gondolat 
 
Csöndes az őszi éj. 
Egy dallamot fújdogál a szél. 
Könnyű trilla. Csendes, hosszú. 
Mégis közben oly szomorú. 
 
Csillagos ég messzi kincse 
Távol marad mindörökre. 
Nagy sötétség régi titka- 
Soha senki nem tudhatja. 
 
Nagy üresség, csönd, tétlenség. 
Bennem ül a Nagy Reménység. 
Szomorú és mégis boldog, 
Hol vannak a régi gondok? 
 
Régi gondok aprósága 
Most lelkemnek fénysugárja. 
Újabb gond és új gondolat, 
Minden éjjel egyre nyomaszt. 
 
Új titkok és nagy kérdések- 
Választ itt nem lelhetek. 
Pár év kell tán majd ahhoz, 
Míg kérdésemre választ kapok. 
 
Lénárt Dóra, 7. osztály 
Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 
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Egy hely három alkalommal 
 

     Esik. Ahogy kinézek az ablakon, látom, hogy egy ember valami 
nagyon rosszat tehetett, mert Isten a könnyeit hullajtja. Ahogy az 
esőcseppek egyre sűrűbben hullanak, egy vastag függönyt alkotnak 
az ablak előtt. Épp egy percre ritkább lesz e függöny, s akkor 
meglátom, miképp Isten egy könnycseppje elmerül eme aprócska 
múlandó tavacskában. Erről eszembe jut a kedvenc helyem, a Kandia 
tó partja. 
     Három alkalommal láttam már e csodás kis tavat. Az első az volt, 
mikor délelőtt egymagam kimentem, hogy lerajzoljam e fantasztikus 
helyet. Ahogy a nap sugarai ragyogtak, fényben úszott az egész tó. 
Olyan volt, mintha az ég egy darabja leszakadt volna, és a vízben 
talált volna nyugodalmat magának, annyira égszínkéken ragyogott. A 
habok csak úgy kápráztak a napfényben. A fák gondosan sorakozva 
körülvették a tavat. A levelek a nyári szellőtől táncoltak. A 
harmatcseppek folyékony ezüstként csillantak meg a fűszálakon. 
Ahogy eggyé váltam a természettel, előtörtek bennem az érzések. 
Egyszerre érezni kezdtem a levegő frissítő illatát. Miközben rajzol- 
tam, hallgattam a madarak még kicsit álmosító énekét.  
     Ismét kinézek az ablakon. Az esőcseppek egyre és egyre 
szaporábban hullanak a földre. A felhők egyre szomorúbbak lesznek, 
hogy elhagyják őket a gyermekeik, az esőcseppek. Én most máshova 
vágyom. 
     Eszembe jut a második időpont, mikor a kedvenc helyemen a 
pompás tájban gyönyörködtem. Dél volt. Két barátnőmmel kimen- 
tünk egyet a tóhoz piknikezni. Mikor megmutattam a barátnőimnek 
a helyet, csak ámultak. Senki nem szólt semmit. Csak ültünk és 
néztük e festői környezetet. Egyszerre csak egy mókus futott fel a 
fára, ahol épp ültünk. Ez a csöppnyi kis csoda valamit vitt a szájában. 
Egymásra néztünk, és elkezdtünk nevetni. Ekkor megszólaltam: 
„Egyszer, ha felnövök, és el kell mennem a faluból, építek ide egy 
vikkendházat, és minden nyaramat itt töltöm,“ mondtam. Ezután 



 25 

hallgattuk tovább a kakukkok dalát, és szemügyre vettük, ami 
szemünk elé tárult. 
     Egy hirtelen hang kizökkent álmélkodásomból. Akkorát reccsent 
az ég, hogy lehet, még szét is szakadt, csak az ügyes kis angyalok egy 
szempillantás alatt összevarrták. Nagymamám azt szokta mondani 
ilyenkor: „Szent Péter görgeti a hordóit.” Ahogy megint kikukkantok 
az ablakon, egy villámcsapást látok, s habár tudom, hogy a nagyon 
messzi távolban csapott le, mégis, mintha egy karnyújtásnyira lett 
volna. Nyugodtabb, szebb tájat képzelek magam elé. Bevillan a 
harmadik alkalom a tónál.  
     A barátnőimmel öten vagy hatan mentünk ki a tóhoz… Kora este - 
késő délután volt. A nap már eléggé lent járt. Minden sárga, 
narancssárga és piros színben úszott. Azt hittem, a szemem káprázik. 
A többiek is csak néztek, hogy milyen helyre hoztam őket. A 
madarak aláfestő zenéjükkel még hangulatosabbá tették az élményt. 
A tó habjai vagy nagyon mérgesek voltak, vagy egy bűvésztrükköt 
mutattak be, mert színjátszók voltak. Figyeltük a halak előadását, 
ahogy szinte egy zeneművet alkottak azzal, hogy ki-be ugráltak a 
vízbe. A fák susogni kezdtek rólunk. Meghallottak mindent, amit 
kiejtettünk a szánkon, s biztos ezt beszélték meg. A nap már 
majdnem lement. Lilás fény alakította át teljesen a látványt. 
Felvételeket szerettünk volna készíteni a tóról. Épp be szerettem 
volna állítani, hogy milyen legyen a kép, mikor rájöttem, hogy ez így 
tökéletes, ahogy van. Le is fényképeztem.  
     A mai napig a szobám falát díszíti e kép, mit akkor készítettem. 
Nézem, majd kitekintek az ablakon kívül lévő világra. Még mindig 
esik. Kíváncsi lettem, hogy vajon milyen lehet e táj esőben. Egyszer 
akkor is kimegyek a kedvenc helyemre, s majd jól megfigyelem az 

eső idején is a tájat. Abban az egy 
dologban biztos vagyok, hogy e táj 
képei mindig a szívembe rajzolódnak. 

                                                                                                                       
Vankó Izabella, 7. osztály  
Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 
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Csak álmodtam volna? 
 

Azt mondják, minden ember álmodik. Vannak, akik emlékez- 
nek rá, és vannak, akik nem. Az én álmom annyira emlékezetes, hogy 
szinte úgy érzem, mintha nappal is álmodnék. 

Egy hatalmas erdő közepén találtam magam. Körülöttem fák, 
lombok és egy tisztás. A közepén apró kis állatkák táncoltak. Lassan 
lopakodtam hozzájuk, megszeppenve. Mikor megláttak, szemük 
csillogásával megvilágítottak, és én is kisállat lettem. Fantasztikus, 
hihetetlen, milyen mesébe illő átváltozás volt. Én, mint állat? 
Mindent látok, hallok, szagolok. Az állatok nyelvén beszélek. 

Ez egy csodálatos nyelv. Ugattunk, 
nyávogtunk, mekegtünk, brekegtünk, 
mind-mind a maga fajtájának megfe- 
lelően. Együtt táncoltunk, szórakoz- 
tunk. Mint egy igazi család. Reggel 
nagy napra virradt az erdő. Meg- 
kezdődött a tanítás az állatok iskolá- 
jában. Fakéregből készült könyveink 

voltak, és fatuskó padokon ültünk. Hallgattuk a tanító meséjét, 
kérdésekre válaszoltunk, olvastunk. Egyetlen dolgot nem tudtunk mi, 
állatok: írni. Nem titkoltunk semmit, mindent mindenki előtt 
megbeszéltünk, megvitattunk. Boldogok voltunk. Míg…! Erős zajokat 
hallottunk az erdő túloldaláról. Ekkor minden megváltozott. 
Mindenki féltette az életét. Futottunk, rohantunk, siettünk, féltünk. 
Mentettük a menthetőt. De hiába. Engem eltalált egy vadász 
lövedéke. Ennyi. Elég csak egy lövés, s ennyi? Miért? Miért bántotok 
minket ti emberek? Mit vétettünk mi, állatok? Csak kérdezem, 
kérdezem! S ekkor felébredek. 

Ember vagyok, élek! Örülök! Boldog vagyok! De megígérem, 
sosem bántanék egy állatot. Még egy legyet sem, mert bár nem 
tudnak írni, de ugyanúgy élnek, éreznek, mint mi, emberek. 

 
Múcska Barbara, VIII. A, Kodály Zoltán Alapiskola Galánta 
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Valamiről valaki 
 

Valaki valamit akar mondani, 
Csak nem tudja, nem teheti. 
Valamit üzen a sötét is. 
Csak nem mondja, mert nem meri. 
 

Valamit titkol a természet. 
Valamit, mit nem érthetsz. 
Valamit üzen az éjszaka. 
Valamit, mi távol van. 
 

Valamit mondhat az ég is. 
Ettől félek én is. 
Valami nagyon rendellenes. 
Valamitől folyton rettegsz. 
 

Valamit akarok én is. 
Valami mélyről mégis, 
Valaki azt súgja fülembe: 
„Valami van a lelkedben.” 
 

Valami belül gátol, 
S én nem látok e fától. 
Valaki súghat valamit. 
Valaki zúzhat valakit. 
 

Valaki engem is zúz. 
S én nem hallom mit súgsz. 
Valaki köztünk áll, 
S nem száll a madár. 
 

Valami madárüzenet, 
Nem érinti meg fülemet. 
Valaki messziről szól. 
S én nem értem mit mond. 
 

Lénárt Dóra, 7. osztály 
Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 
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Szegény ember szerencséje 
 
        Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, ahol egy 
kurta farkú malac túr, volt egyszer egy házikó.  Abban a házikóban 
egy szegény ember élt a feleségével. Egyszer az ember elment 
szerencsét próbálni a királyhoz. A király kihirdette, hogy aki olyat tud 
neki mondani, amit még soha nem hallott, annak adja a királyi 
posztját.  
- Jöttem kiállni a probát! - mondta a szegény ember. 
- Akkor ne is szaporítsuk a szót, kezdjük el! - válaszolta a király. 
- Egy sereg katonát vesztettünk el a csatában! - kezdte is a szegény 
ember. 
- Hallottam! - felelte a király. 
- Felújítják a várat! - folytatta a szegény ember. 
- Ezt is hallottam! - felelte megint a király. 
- Kigyulladt a vár, és enyém lett a királyság! - vágta rá a szegény 
ember. 
- Nem hallottam! 
          Ezzel a király elvesztette 
a próbát. A szegény emberből 
király, a feleségéből királynő 
lett. Ha a király a próbát el 
nem vesztette volna az én 
mesém is tovább tartott 
volna. 
                                                                                                                                        
Lancz Tobias, V. osztály  
Mészáros Dávid Alapiskola  
és Óvoda Nagymácséd 
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Ez az én világom 
 
Az én világom az állatok körül 
forog. Úgy látom, hogy egyre 
több az állatbarát és állatvédő 
ember. Kiskorom óta sok álla- 
tom volt. Voltak halaim, nyu- 
laim, kutyáim, teknőseim, és 
macskáim is voltak. De a 
szívem mégis a lovak felé húz. 
Négy éves koromban ültem 
először lovon. Sokszor voltunk 
lovasversenyeken, 
díjugratáson, western ügyességi versenyeken és kétszer voltunk a 
felvidéki vágtán is. Sokszor elmentünk kisebb farmokra, ahol 
néha lovagoltam is. Egy és fél éve megismertem egy lányt, akinek 
vannak lovai. 
Neki köszönhetően a helyi lovasklub tagja lettem. Azt mondta, 
szívesen megtanít lovagolni, ennek nagyon örültem. Így hát 
elkezdtem hozzájuk járni. Először csak vezetgettem a lovakat, 
beszéltem hozzájuk. Meg kellett ismerniük, hogy megbízzanak 
bennem és hogy a ló felengedjen a hátára.  
Én egy 24 éves lovon lovagolok, úgy hívják, hogy Anka. Nagyon 
kedves, szeretnivaló és eléggé játékos is. Kis idő után megta- 
nultam, hogy kell felnyergelni és felkantározni őt. Eljött az első 
felülés, nagyon jól ment és egy igazi élmény volt egyedül 
lovagolni.  
Sokszor kérdezik meg tőlem: „Mit sportolsz?”, én azt válaszolom, 
hogy lovas vagyok. Erre azt mondják, hogy ez nem sport. De ők 
nem tudják, milyen bízni egy állatban, aminek saját tudata van, 
nem tudják, milyen a szél szárnyán repülni. Megbízni egy 
állatban, ami az évek során társunkká szegült. Sokan csak 
hobbiként űzik a lovaglást, míg én az életemet adnám érte. A 
lovaglás egy veszélyekkel teli sport, egy rossz mozdulat és képes 
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megölni téged a ló. Körülbelül 3 hónapja rendszeresen járok 
lovagolni, megtanultam az alapokat és mivel most nyáron volt 
egy versenyem is, ezért sokat kellett rá készülnöm. Napi 7 órát 
kint voltunk a lovaspályán, ebből 5 órát edzettünk. A versenyen 
a 4. és az 5. helyet hoztuk el - ez a közös munkánk eredménye.  
A nyáron sokat voltunk kint a pályán. Néha csak kimentünk, 
elengedtük a lovakat, sokszor suttogtunk is nekik. Ami nagyon jó 
volt: sok lovas barátom, ismerősöm is lett és ennek nagyon 
örültem. Nemrég volt egy esésem is, de nekem azt tanították: 
„porold le magad és ülj vissza a nyeregbe.” 
Kockáztattad már valaha az életed egy sportért? A ló hátán van a 
földi mennyország! Kiskorom óta csinálom, de abba nem hagy- 
nám, mivel a lovaglás az én világom!  
 

Koleszár Rebeka, 8. o., Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 
 
   
 

Ősz 
 

Itt az ősz, 
Itt van már. 

Eljött hozzánk, 
Vártunk rá. 

 

Szépen suhog a szellőnek hangja, 
Esik az eső, csurog a csatorna. 

Mindenki szereti az esőnek hangját, 
Jobban az ősznek színét és illatát. 

 

Suhog a szellő, 
Süt a nap. 

Bámuló szemek 
csillannak. 

 
 

Losonszky Laura, V. B, Kodály Zoltán Alapiskola Galánta 
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A szürke fotel tanítása 
 

     Hogy miért szeretek a nappaliban 
található szürke fotelben ülni? Igazából 
magam sem tudom. Mit jelent igazából 
szeretni? Ez pusztán egy emberi 
fogalom? Egy fantáziakép? Vagy van 
egy világváltó célja? A választ nem 
tudom, de egy dolog már szilárdan 
megfogalmazódott bennem: szeretni 
jó. 
     Hogy miért szeretem a nappaliban 
található szürke fotelt? Csak a napokban kezdtem el kötődni hozzá. 
Ráülünk, s ő nem szólhat, mert nem tud. Csöndben és alázattal, 
talán időnként izgalommal várja, hogy súlyunkkal újabb terhet 
rakjunk a vállára. Szép, szürke fotel, s engem egy fontos emlék köt 
hozzá. Ugyanis sokban közreműködött. Ha azt mondanám: meditá- 
ció, mindenkinek egy törökülésben elhelyezkedett emberi alak jutna 
az eszébe. Én ezt a tevékenységet nem így végeztem. Tegnap le- 
ültem a fotelba meditációhoz készülődve. Az én változatom ugyanis 
azt mondja, hogy közben semmim se tegyem keresztbe. Tehát 
leültem, és elindítottam a zenét, melyről tudni kell, hogy nagy- 
részben természeti hangokat tartalmaz. 
     Először elengedtem magam, majd melegség áradt a testemben, 
és végül figyeltem a zenét. Az elején nem mondott semmit 
számomra, viszont kis idő után elkezdődött a lelki szárnyalás, és vele 
együtt a látomás. Hogy a homályos alak miért mutatta meg nekem 
a három világot: a fényességet, a boldogságot, az örömöt, az 
angyalokat és ragyogás jelképében Istent, a sötétet, a szenvedést, 
a tüzet és az ördögöt, valamint az erdőt, mely ha akar fényes, ha 
akar sötét? Hogy miért táncoltunk a végtelenben, s miért láttam azt, 
amit más nem? Hogy miért ijedtem meg a sötéttől, s örültem 
a fénynek? Hogy miért jött értem egy fehér galamb? Hogy mit akart 
mondani a homályos idegen? Azt, hogy szeretni jó! Hogy szeretni 
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érdemes! Azért láttam mindezt, hogy aki ezt olvassa az megértse: ha 
az ember szeret, akkor megvan érte a jutalma. Ki ne vágyna az örök 
boldogságra, fényre? 
     Hogy miért szeretem a nappaliban álló fotelt? Mert ő is ott volt, 
talán ő is látta, hogy érdemes. Érdemes az ő példáját követni. 
Érdemes állni, érdemes várni, érdemes szó nélkül viselni a terhet, 
melyet kapunk. Még ha ki is törik a négyből egy lábunk – valaki 
megjavíthat. Mert a négy fő elemből, melyre alapozva vagyunk: az 
élet, az öröm, a bánat s a szeretet, nem hiányozhat egy sem. 
     Hogy miért szeretek a szürke fotelben ülni? MERT SZERETNI JÓ! 
 
Lénárt Dóra, 7. osztály 
Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola  
 
 

 

Az én csodavilágom 
 
     Szabadidőmben szeretek az udvarunkon tartózkodni. Friss a leve- 
gő, zöld a fű, a fákon gyümӧlcs terem. 
     Anyukám virágai tavasztól őszig széppé teszik kӧrnyezetünket. 
Nyáron a nagy melegben sokat hűsӧlünk a teraszon, ebédelni és 
vacsorázni is ott szoktunk. 
    Kedvencem a kutyánk, kinek Zara a neve. Nagyon okos, még 
fogócskázni is lehet vele. A labdázás, tollaslabda, rollerozás, kerék- 
pározás, trambulinozás mindennapi szórakozásunk kӧzé tartozik. 
Gӧrkorcsolyázni és gӧrdeszkázni 
is szoktam, ugyanis nagyon szere- 
tek sportolni. Az udvarunkon 
levő medencében tanultam meg 
úszni. Ha nagyon meleg van, 
jólesik a vízben megmártózni. 
Barátaim is gyakaran játszanak itt 
velem. Játék kӧzben mesebeli 
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helyeket képzelek magam kӧré. Így az udvar kӧnnyen mesebeli 
kastéllyá válik, ahol én hercegnő, vagy királykisasszony lehetek. Ha 
kell, állatfarmmá, orvosi rendelővé vagy éppen bevásárlókӧzponttá 
változtatjuk az udvar valamelyik szegletét.  
     Képzeletbeli világunkhoz kӧnnyen alkalmazkodik a mi csoda- 
udvarunk.  
     Szeretek itt élni, ez az én otthonom része. Ahol szőlő terem, alma, 
szilva, kӧrte és barack mosolyog rám a fákról, ott ӧrӧm és boldogság 
élni a családommal együtt. 
     Voltam már sok helyen, láttam szép hegyeket, folyókat, tengert, 
városokat, kastélyokat, parkokat és várakat. Jártam játszóházakban, 
vidámparkokban és tavak mellett is. Mégis mikor hazaérkezem, 
boldog vagyok, mert ezt a helyet szeretem a legjobban ezen 
a világon.  
 

Takács Beáta 
Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola  
 
 

Csodás ősz 
 

Elmúlt már a nyár, 
őszirózsa nyílik már. 

Szél süvölt végig a parkon, 
novemberben fázom a padon. 
 

Mókus az ágon ugrik nagyot, 
gyűjti, gyűjti a sok makkot. 

Madarak az égen páran, 
a többiek már Afrikában. 

 
Szolga Rebeka, VI. osztály 

   Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda Nagymácséd 
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Szeretem ezt a helyet... 
 

     Ha kimegyünk az utcára, a házunk előtt szép látvány tárul elénk. 
Minden csupa zӧld, fás, bokros az egész kӧrnyék. Tavasszal minden 
csupa virág, nyáron érik a sok gyümӧlcs. Ilyenkor ősszel színes 
ruhába ӧltӧzik a természet. Szemben velünk már nincsenek házak, 
csak fák és bokrok díszítik a kӧrnyéket.  
     Itt a fák és bokrok kӧzӧtt van egy kis fából készült házikó, melyet 
az apukánk készített nekünk. Falépcső vezet fel oda. Amint kinyitjuk 

az ajtót, már bent is vagyunk. Ha 
valaki kopog az ajtón, az abalakon át 
megnézhetjük ki az. Amikor nem 
akarjuk, hogy az illető észre vegyen, 
felnyitjuk a ház talaján levő titkos 
ajtót és elmegyünk.  
    Nagyon szeretek a kisházban tar- 
tózkodni. A barátaim is sokat ját- 
szanak ott velünk. Ha gyümӧlcsre fáj 
a fogunk, csak kinyúlunk az ablakon, 
és máris tele van a markunk szil- 

vával. Ha szedret szeretnénk, csak két lépést kell tennünk. Négy 
lépésnyire van a diófa. Hat lépésnyire málnabokrok vannak. Hét 
lépésnyire csipkebogyó található. A sárga szilva pedig tíz lépésnyire 
van. A cseresznyefáig tizenegy lépést kell megtenni. 
    A házban azt játsszuk, hogy ott lakunk, vagy éppen bújócskázunk, 
ha kedvünk tartja. Néha megvicceljük a barátainkat. Hívjuk őket 
a házba, de mire feljӧnnek a lépcsőn, a titkos ajtón lemászunk, és 
a hátuk mӧgӧtt jelenünk meg.  
   Van egy kiscicánk is, aki a házikóban szokott éjszakázni. Reggel már 
az ajtónk előtt áll, és várja a friss tejet. Napkӧzben még mi 
a testvéremmel iskolában vagyunk, az unokaӧcséinkkel tӧlti az időt. 
Ha nem talál senkit, a kisházunk kӧrnyékén egerészik. Délután, mikor 
elkészítjük a leckét, már megyünk is a kiscicánkhoz. Előszӧr Emilinek 
neveztük el, de a végén a Roxi nevet kapta. 
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   Csodálatos dolog, hogy mikӧzben itthon vagyunk, állandóan 
a természetben lehetünk. Ha messze útról hazajӧvünk, mindig azt 
érzem, hogy ez a legjobb hely a világon. Itt szeretek élni. 
 
Takács Eliska, 5. osztály 
Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola  

 
 

                             A nyaralásom 
 

Anyu mondta, kirándulni megyünk, 
És majd este sátorba fekszünk. 

 

Sátor kellett Kapolcsra, 
Ahol mindig finom volt a kaja. 

 

Elmentünk sok koncertre, 
S került jó sok percünkbe. 

 

Harmadnapra elmentünk, 
Délre Balatonfüredre érkeztünk. 

 

Minden nap fürdés volt, 
És estére az egész család csatangolt. 

 

Utolsó reggel kimentünk a strandra, 
Éppen akkor kezdődött a vízizumba. 

 

Este vége volt a nyaralásnak, 
De vele együtt a nyugalmamnak. 

 

Jó volt a nyaram, 
S remekül éreztem magam. 

 

Szőcs Kristóf, V. B 
Kodály Zoltán Alapiskola Galánta 
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Évszakok 
 

Tavasz, nyár 
elmúlt már. 
Itt az ősz, 
levelek közt a sün rejtőz. 
 

Közeleg a tél, 
hoz hópihét. 
A Mikulás teli zsákkal, 
készül már a szánnal. 
 

Duba Rebeka, 3. osztály 
Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda Nagymácséd 
 
 

Karácsony 
 

A meleg otthonokból 
illatoznak a földi jók, 
hogy a szeretet ölében 
ünnepeljünk a fenyőfa tövében. 
Jézus Krisztus születését, 
annak nagy örömét. 
 

Duba Rebeka, 3. osztály 
Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda Nagymácséd 
 


