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Milí tvoriví priatelia,
ďakujeme, že ste sa stali súčasťou druhého čísla časopisu Pod lupou / Nagyító 
alatt, ktorý vydávame už 10 rokov. V tomto roku si naša "lupa" zaslúžila dvoj-
jazyčnú obálku, obsah a sviežejší vzhľad. Tešíme sa, že stále máme dôvod vydá-
vať milý časopis, ktorý dokáže povzbudiť mladých tvorivcov. Tentoraz sa nám 
podarilo číslo plné básničiek, ktoré by sme mohli nazvať jesenno-zimné, pretože 
mnohí ste sa venovali práve téme týchto ročných období. Našli sa aj však iné ná-
mety na tvorbu – niektoré veselé a niektoré prekvapivo vážne. Viac o tom, ako a 
o čom ste písali, si povieme pri našom vyhodnotení. Veríme, že chuť hrať sa s pís-
menami vám zostane aj naďalej a nájdete si spôsob, ako zviditeľniť svoje výtvo-
ry. Zároveň dúfame, že sa stretneme znova pri budúcom čísle.
 
Krásne Vianoce aj zimné prázdniny a veľa kopancov od múzy vám praje

redakčná rada

NA ÚVOD

Kedves alkotó barátaink,
köszönjük, hogy részt vettettek a Pod lupou / Nagyító alatt folyóirat jubileumi 
10. évfolyamának létrejöttében, melyet ebben az évben második alkalommal 
adunk ki. Idén folyóiratunk kiérdemelte a kétnyelvű borítót, tartalmat és az 
üdébb kinézetet. Örülünk, hogy alkalmunk van rendszeresen kiadni e kedves 
irodalmi lapot, mely a fiatal alkotókat írásra buzdítja. Ebben a számban az 
évzszakhoz megfelelően az őszi–téli versek dominálnak, de az alkotásaitok más 
témákkal is foglalkoznak. Sokszor viccesen de sokszor meglepően komolyan. 
Többet arról, hogy hogyan és miről írtatok, elmondjuk majd az értékelésnél. 
Reméljük sokatokkal találkozunk majd a következő számban is. Bízunk benne, 
hogy a betűkkel való játékhoz továbbra is kedvet éreztek és megtaláljátok a 
lehetőséget közétenni az alkotásaitokat.
 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sokszor csókoljon benneteket homlokon a 
múzsa!

szerkesztőség

ELŐSZÓ



Hyperaktívny gymnazista utekal na pivo do bistra.
Vypil pivo, zjedol kel, sadol na bicykel.
Cestou vidí symbol mesta, z diaľky máva mu nevesta.
Aktívne si šľape mestom, na mobile ťuká prstom.
To je krásna autostráda, tuto jazdiť je paráda!
Vyšiel pekne na kopec, bola to však chybná vec, hneď volali SOS.
Bicykel? Pivo? Zlá kombinácia, to je istá hospitalizácia.
Teraz leží v posteli, celý chrup má v tanieri.
Vitamínov má už dosť, len nech sa mu zrastie kosť.
Olympiáda je o týždeň, je to jeho veľký deň.
Vysadne na bicykel a zase má nový cieľ.

Život na mesiaci
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Lucia Ščúryová, 
ZŠ Sídlisko SNP Galanta

Išla Eva na mesiac, má sa dobre, 
čo chce viac?
Píše listy z mesiaca, 
času veľa nestráca.
 
Neučia sa matiku ani gramatiku. 
Cukríky rastú na strome 
a oni bývajú v balóne.
 
Zabudla však malá Eva napísať, 
že to išla k starej mame na mesiac.
Že pravda je trošku iná, 
to už nech si nik nevšíma.

Alexandra Selecká
ZŠ s MŠ Dolné Saliby

Gymnazista na bicykli



Sokat gondolkodtam már e szó értelmén. Maga a szó két részből áll: lélekből és 
ismeretből. Jelentheti ez azt, hogy a lelkünk ismer minket? Vagy talán tudja a 
lelkünk, hogy mikor figyelmeztessen minket? Azt hiszem, igen. Ha valami rossz 
dolgot tettem, nem voltam őszinte, helytelenül cselekedtem, elfogott valami fura 
érzés.
Mint például múltkor. A bajnoki mérkőzést szombaton három órára tűzték ki. A 
barátnőmmel azonban megbeszéltük, hogy aznap elmegyünk Pozsonyba az Ugri 
Parkba. Gondoltam, inkább szórakozom egy jót. Szép hely, rengeteg játékkal.
Ám nem tudtam felhőtlenül boldog lenni. Rosszul éreztem magam, hogy én ott 
ugrándozom, csapattársaim meg a pályán küzdenek. Másnap megtudtam, hogy 
vereséget szenvedtek. Úgy éreztem, hogy cserben hagytam őket... Ha ott lettem 
volna, a csapat esetleg nyerhet! Önzőn viselkedtem. Nem szabadott volna magamra 
gondolni.
Tehát a lelkiismeretem volt az, ami nem hagyta, hogy felhőtlenül szórakozzam. 
A következő alkalommal már én is pályára léptem. Még most is bánt a 
lelkiismeret, de ebből sokat tanultam. Ha valaki lelkiismeretes, az jó dolog. Csak 
hallgatni kell a lelkiismeretre!

Még most is bánt a lelkiismeret...
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Kovács Adrianna 
Széchenyi István Alapiskola Felsőszeli

Barát az, ki ott van veled, 
Barát az, ki megnevettet.
 
Esik eső, süt a nap, 
Ott van neked el nem hagy.
 
Nem hazudik, nem beszél ki, 
Szeret téged, higgyél neki.
 
Ott lesz neked halálig, 
Szeret téged sokáig.

Becsüld a barátod!

Morovics Lara,
Mészáros Dávid AIapiskola és Óvoda Nagymácséd



Odakint sétálok, 
őszi tájat látok.
Szerteszéjjel nézek,
ámde meg nem állok.
 
Hogyan is állhatnék?
Oly sok érdekesség
vár most itt énrám.
 
Ugye te is érted,
hogy én mit csodálok?
Szürke őszi napban
mi csodákat látok?
 
Nem? Csak szét kell nézni,
s könnyű észrevenni,
hogy az őszi világ
tud bőven beszélni.
 
Hallgasd meg meséit,
hallgasd, miről mesél,
s bölcs történeteit
szívedben őrizd meg!
 
Bár már szürke felhő
vándorol felette, 
sok száraz levelét
a szél már levitte.
 
Friss és üde zöldből
barna lett a színe.
Meleg napsütésből
hideg köszönt ím be.
 
Hidd el, megvan neki
is az ő szépsége!
Csak észre kell venni,
felfedezni végre.

Pod lupou Nagyító alatt
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Őszi táj

Soós Csilla Blanka,
Kodály Zoltán 

Alapiskola Galánta

S nemcsak elsuhanni
sebtében mellette,
hanem megérteni:
neki is van szíve!
 
Mesél a tavaszról, 
sok zöldellő fáról,
harmatos friss fűről,
madárról, bogárról,
húsvéti tojásról,
élet kezdetéről.
 
Aztán pedig nyárról,
napos, forró napról,
oly sok vidámságról,
fehér tengerpartról,
pár nyári viharról...
Mindenről, mit látott.
 
Tudja előre:
nem lesz ősz örökre.
Eljön majd a tél is,
s elkezd néha félni.
 
Belegondol, miként
fedi majd egyszer el
a hideg hó mindazt,
mi életet lehel.
 
Hallgasd hát, mi mesél,
s ha jó tanácsot ad,
fogadd meg csak bátran,
intését is meghalld!
 
Ó, az őszi tájat,
kérlek, el ne feledd!
Emlékezz rá majdan,
ha mindent hó is fed!



Tam, dakde za Bratislavou, v jednom opustenom jazere žil vodník Mišo Kvapôčka. 
Žil si sám, nikto ho nestretol.  
Mišo vyzeral asi takto: hlava guľatá, na nej narazený natrhnutý kovbojský klobúk. 
Oči celkom malé, nos veľký − pod ním fúziská ako zmeták. Mišo bol štíhly, prečo by 
nie, však vyhral podvodné majstrovstvá v atletike. To však bolo veľmi dávno. Vtedy 
ešte jazero bolo plné vodníkov. Dnes je tam iba on. A rozhodol sa, že obnoví hlavné 
mesto Vodnícka − Atlantídu. 
V Atlantíde kedysi stála veľká stavba. Žiaľ, vplyvom času sú z nej dnes len ruiny. Mišo 
sa rozhodol na jej ruinách postaviť podobnú stavbu. Začal s prípravami. Použil tele-
portáciu a presunul sa do stavebnín. 
„Dobrý,“ pozdravil sa. 
„Čo? Čo?! Pomóc!“ kričal pokladník. Zbehol sa celý obchod. 
„Čo tu chceš?!“ okríkol ho vedúci. 
„Ja som len vodník,“ vyjachtal vyplašený Mišo. 
„A odkiaľ?“ pýta sa vedúci.
„Predsa z Bratislavy,“ odpovedal Mišo. 
„Načo si sem prišiel?“ znova sa pýta vedúci. 
„Chcel by som kúpiť vodotesný cement a tonu tehál.“
„A načo ti budú?“ 
„Na opravenie mojej vodníckej osady.“ 
„Nuž, keď je tak, materiál ti dáme, no ty musíš okamžite odísť.“ 
Veci dostal, no nevedel, ako ďalej. 
„Ako budem opravovať?“ pýta sa Mišo sám seba. „No, nejako to skúsim.“ 
A dal sa do stavania. Najprv základy, potom strecha. Zakrátko bola stavba v Atlantí-
de ako nová. Hoci z iného storočia, lebo pripomínala skôr Akropolu v Grécku. Mišo 
sa potešil a uháňal do mesta, aby poslal ľudí pod vodu na exkurziu. 
„Toto je Vodnícka ulica,“ vysvetľoval Mišo. „Toto zasa Rybničná a Hradská. A toto je 
moja stavba.“ 
„Ach, aké je to krásne,“ rozplývali sa ľudia. 
Mesto nafotili a fotky poslali do novín. Hoci bol vodník skromný, vo veľkom oslavo-
val spolu s ľuďmi. 
Na druhý deň boli plné noviny článkov o vodníkovi Mišovi, jeho stavba očarila ľudí 
na celom svete. Ani netušil ako, a stal sa slávnym. 

Ako vodník Mišo obnovil Atlantídu
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Andrej Hartl, 
ZŠ Sídlisko SNP Galanta



Itt az ősz, itt van már,
elhervadt a tulipán.
Potyognak a levelek,
és a fák is üresek.
 
Elhervadt a tulipán,
s nem nyílik már virág a fán.
Ezért szomorú a fűzfa,
S jóbarátja a hárs.
 
Madarak sem énekelnek,
A gólya is elszállt már.
Így hát vége van e versnek. Viszlát!
Jövőre majd látjuk egymást!

Pod lupou Nagyító alatt
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Ősz

Losonszki Laura,
Kodály Zoltán 

Alapiskola Galánta

Ősz
Az ősz itt van,
sok a levél.
Mókus az avarban
keresgél.
 
Indul a medve
téli álomra már.
Nincsen hozzá kedve,
de ez régi szabály.
 
Erősen fúj a szél,
esőkabát is kell.
Mindjárt itt a tél,
és áll a hóember.

Monozlai Zoltán,

Kodály Zoltán 
Alapiskola Galánta

Eljött az ősz, itt van újra,
már most a hideg szelet fújja.
Sokan a nyarat siratják még vissza,
de  már a falevél hull összevissza.
 
Tarka őszi falevél
lebeg a fű tetején,
mint tarka hullámú tenger,
hideg szelet fújja reggel.
 
Ősz, te a tél hírnöke,
utánad következik a tél öröme.
Búcsúzik az ősz, elmegy újra,
jövőre találkozunk, addig megy egy körútra.

Búcsúzó ősz

Flaškár Krisztián,

Kodály Zoltán Alapiskola Galánta



Peťko Cibuľa chodí do štvrtej triedy. Je šesť hodín štyridsaťpäť minút a vonku sych-
ravé jesenné počasie. Peťko sladučko spinká, sníva sa mu o zimných prázdninách. 
Veľká ručička sa pomaly blíži k dvanástke. Budík zvoní. Ryšavá hlavička sa lenivo 
dvíha spod periny. Peťko otvorí oči a pozrie sa na budík.
„Už je sedem hodín?!“ 
Vstane a ide sa pozrieť do kuchyne. Na stole sú raňajky, desiata a lístok od mamičky. 
Peťulko napapkaj sa, umy a nezabudni, že o ôsmej sa začína vyučovanie. Domov sa 
ponáhľaj! Ja už budem doma. Pá, synáčik. Mamička 
Peťko sa lenivo posadí za stôl. Na raňajky má lekvárový chlieb s kakaom. Pomaly sa 
naje. Lenivo si dáva nohavice, košeľu, ponožky. Pohľad mu padne na hodinky. Tri-
štvrte na osem. Schytí tašku, z kuchynského stola desiatu, zamkne byt a uteká do 
školy, čo mu nohy stačia.
Zvoní. Peťko preletí dverami, už je v triede. Len čo položí tašku, do triedy vojde 
triedna učiteľka. Tu začuje tichý hlas:
„Cibuľa, čo sme mali na domácu úlohu?“ 
No už je neskoro, pani učiteľka má v rukách zošit zo slovenčiny.
„Prečo nemáš domácu úlohu?“ 
Pani učiteľka berie žiacku knižku a píše mu poznámku: Váš syn si neplní školské po-
vinnosti, prosím o nápravu. 
No to bude doma výprask. Zvoní. Peter sa pýta spolužiaka, či mali ešte z niečoho do-
mácu úlohu. Spolužiak povie, že nie.
Tu k nemu príde spolužiak Juraj Kapusta a začne doňho strkať. Peter sa nedá, strčí 
Jurka tak, že sa zvalí na stôl. 
Zvoní na hodinu a Peter s Jurajom sa stále bijú. Do triedy vchádza učiteľ matemati-
ky. Keď zbadá, čo sa deje, ide k chlapcom a pýta si žiacke knižky. Do nich napíše: 
Váš syn sa bil počas prestávky!
Peter si prečíta poznámku. Srdce sa mu rozbúši. Čo bude doma? Ostatné vyučovacie 
hodiny našťastie prejdú rýchlo a bez poznámok.
Peter vybehne zo školy, ale domov sa mu ísť nežiada. Vie, čo ho doma čaká. Naj-
väčším trestom pre neho bude zakázaný tablet a mobil.

Pod lupou Nagyító alatt
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Strasti školáka Peťka Cibuľu

Emília Putifárová, 
ZŠ s MŠ Dolné Saliby



Odakinn már őszi szél fúj.
Vigyázni kell, gyorsan elbújj!
Ha jön az eső, meg ne ázz!
Ki ne verjen a láz!
 
Kopog az eső az ablakon.
Tocsog a víz a tóparton.
Levelek hullnak széjjel.
Meg ne ijedj éjjel!
 
Ökörnyál száll összevissza.
Holnap hozzám siess vissza!
Őszi idő szállj el gyorsan!
Ne legyen sár a bakancsomban.

Pod lupou Nagyító alatt
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Őszi eső

Sebők Bálint,
Kodály Zoltán 

Alapiskola Galánta

Az ősz
Itt az ősz,
itt van már.
Őszi színekben
pompázik a világ.
 
Hullanak a levelek,
örülnek a gyerekek.
Kezdődik az iskola,
eljött a tanítás napja.
 
Gyerekek az iskolapadban
írják a leckét szorgalmasan.
Iskola után hazamennek,
és a határban sárkányt 
eregetnek.

Sebők Eszter,
Kodály Zoltán 

Alapiskola Galánta

Ősz van, ősz van, hidegebb van,
bogarat, sünit se láttam.
Színes lett az egész környék,
bordó, barna, sárga.
 
Ködös reggelek, pompázó fák,
repüljetek el madárkák!
Potyognak a gesztenyék,
meg ne szúrjon, vigyázz!
 
Sárkányok készülnek,
vékony madzagon repülnek.
Papír testük lebeg,
nagyon szépek, színesek.

Őszi vers

Szőllősi Dóra,
Mészáros Dávid AIapiskola 

és Óvoda Nagymácséd



Keď som mal 9 rokov, na našu zemeguľu zavítal Emo, kamarátsky mimozemšťan. 
Začalo sa to v jeden chladný deň. So sestrou sme sa guľovali a vtedy priletel v rake-
topláne Emo. 
Začal divne rozprávať, asi takto: 
„Do you speak English?“
„Nie,“ odpovedali sme. 
„Gavaríte pa rusky?“
Zase sme pokrútili hlavou: „Nie.“
„Par le France?“ 
„Nie.“
„Hm... mluvíte česky?“
„Nie.“ 
„Rozprávate po slovensky?“ 
„Áno.“
„Ó, dobrý deň, pozemšťania.“
Okamžite sme Ema privítali s otvoreným náručím. Sestra mu urobila *Mimocdonald. 
Ukázali sme Emovi, ako sa používa mikrovlnná rúra a všetko elektronické. Spravil 
som nám horúcu čokoládu. Sadli sme si spolu na pohovku a rozprávali sme sa.
 „Emo, ako si sa sem dostal?“ spýtala sa sestra. 
„Mojou povinnosťou bolo zistiť, ako žije harmonická rodina. A tak som si vybral vás.“ 
povedal Emo. 
„A prečo si sa nás pýtal, akou rečou rozprávame?“ spýtal som sa. 
„Mal som problém so serverom, nemal som signál pri vašom meste a musel som 
núdzovo pristáť.“
Veľmi nás to zaujímalo, preto sme sa pýtali viac: „Emo, a koľko máš rokov?“
„Mám plus-mínus 118.“ povedal spokojne. 
„118?!" pozreli sme sa na seba. 
„Áno, 118.“ Stále sa tváril spokojne. 
Pochopili sme, že nežartuje. 
„Ako to u vás vyzerá?“ zvedavo sa spýtala sestra.
„Sú tam samé hviezdy, olejové vodopády, školičky, škôlky, naše obľúbené Mimo-
nákupné centrum, živé planetáriá, namiesto áut raketoplány, živé kino a ešte oveľa 
viac. Je to tam super,“ vravel. 
So sestrou sme počúvali s otvorenými ústami.
„Mohol by si nás tam zaviesť?“ spýtal som sa po chvíli.
„Jasné,“ povedal a zrazu...

Pod lupou Nagyító alatt
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O mimozemšťanovi



 
Najprv sme išli do živého kina. V ponuke sme mali tri živé filmy. V prvom premietali 
"Meteor na Mars", kde padal skutočný meteorit na Mars. Potom sme šli na ďalší film, 
kde boli samé hviezdy, meteory, kométy, mesiace a planéty. V ďalšej miestnosti so 
stoličkami boli školáci z 2. stupňa, učili sa o hviezdach a súhvezdiach. 
Boli sme aj v Mimo-nákupnom centre. Tam bola ale zábava! Všetko v obchodoch 
presne o 13:20 ožívalo. A my sme to stihli perfektne. Kúpili sme si v *Mídli obrovskú 
jahodu. Bola veľká ako ľudská hlava. Emo nám naschvál neprezradil, čo sa stane. 
Keď odbilo presne 13:20, jahoda sa otočila a otvorila obrovské oči. Vyhodil som ju 
z rúk, ona vystrela nohy i ruky, zasmiala sa a utiekla. Strašne som sa  zľakol. Emo sa 
na tom začal hrozne smiať. 
Neskôr sme išli k Emovi domov, kde nás zoznámil so svojou rodinou. Predstavte si, 
mal 18 sestier, 13 bratov, 3 babky, 3 dedkov, 4 prarodičov. Keď nám Emo povedal, že 
sa musíme vrátiť, jeho súrodenci nás nechceli pustiť. Rozlúčili sme sa a teleportovali 
sa domov. Emo sa s nami ešte chvíľku guľoval a potom odletel aj on. Bol to super 
zážitok.
 
*Mimocdonald = McDonald's
*Mídl = Lidl
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Sofia Floriánová,
ZŠ Gejzu Dusíka Galanta



Elutazott a nyár, vele a meleg is, 
megjött az ősz, a hideg is.
Lógnak a gyümölcsök a fákról,
a gyerekek leszedik az ágról.
 
Falevelek a szélben repülnek,
a gyerekek az avarban hemperegnek.
A fecskék és gólyák elrepülnek délre,
de a cinege nem megy semerre.
 
A sündisznó és a medve elalszik barlangjában,
hogy majd tavaszkor felébredjen az ágyában.
Az iskola is kivirult,
mert a tanítási óra elindult.
 
A gyerekek sárkányt eregetnek,
hogy minél magasabbra repüljenek.
Tököket faragnak délutánra,
és együtt készülnek a bulira.
 
Mindenszentekkor emlékezünk szeretteinkről,
imádkozunk, hogy békesség áradjon a 
mennyből.
Az ősznek nemsokára vége,
a fagyos tél lép majd helyére.

Pod lupou Nagyító alatt
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Őszi csodák

Tumma Bernadett,
Kodály Zoltán Alapiskola Galánta



Džavot detí na kúpaliskách pomaly utíchol, 
slnečné lúče už nie sú také horúce a stromy 
začínajú strácať svoju zelenú farbu. Blíži sa 
september a s ním na dvere klope farebná 
pani jeseň.
Bohaté stromy prichádzajú postupne o 
svoje plášte, lístie najskôr mení svoju žlto-
zelenú farbu a potom ladne opúšťa koruny 
stromov. Na zemi vytvára rôznofarebný ko-
berec, ktorý čoraz častejšie kropia ligotavé 
kvapky dažďa. Vietor strapatí vlásky školá-
kov, čo sa preháňajú po lúkach a rozšantí 
ich pestrofarebných šarkanov. Okrem vese-
lých papierových tvárí poletuje ovzduším 
jemná pavučinka babieho leta. Celú kraji-
nu, a aj všetkých ľudí, postupne ovládne 
pokoj a mier. Tieto pocity v nás prevládajú 
najmä vtedy, keď spomíname na svojich 
blízkych, ktorí už nie sú medzi nami a sní-
vajú svoj nekonečný príbeh. So sklonenou 
hlavou kráčame k miestam ich posledného 
odpočinku a prihovárame sa k nim tichou 
modlitbou.
Jeseň však nie je len smutným obdobím, 
kedy myslíme na svojich drahých, ale je 
aj oslavou života. Na lúkach pobehujú 
srnky, zajace či diviaky a ukazujú sa nám 
vo svojej plnej kráse. Pomaly sa však, 
ako aj celá príroda, začínajú chystať na 
zimný spánok. Pretože ani sa nenazdá-
me, jedného dňa sa zobudíme a farebné 
lístie na zemi nahradí biela snehová peri-
na.

Pani jeseň

Pod lupou Nagyító alatt
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Martina Domanovská,
ZŠ Štefánikova Galanta

Jeseň je krásna, farebná,
je ako obrázok, malebná.
 
Zažiari všetkými farbami,
pozri sa na ňu našimi oknami.
 
Počasie narobí niekedy spúšť...
Poď, so mnou si šarkana pusť!
 
Vietor mi fúka
do klobúka.
 
Slnko len cez mraky
nakúka.
 
Náhlim sa ráno do školy,
veď nemám všetky úlohy!
 
Včera slnko svojou silou,
zdržalo nás za dedinou.
 
Nechcem byť v škole nekonečné hodiny!
Už nech sú jesenné prázdniny!

Moja jeseň

Lenka Dúdiková,
CZŠ sv. Cyrila 

a Metoda v Sereďi



Tíz éves vagyok és olyan szerencsés, hogy még mindkét nagymamám köztünk él, sőt 
még a dédimamám is.
Anyukám édesanyja kissé távolabb lakik tőlünk. Pici, pelenkás koromban sokat 
voltam nála, mivel anyukám hamar visszament dolgozni a munkahelyére. Vele lakik 
az említett dédi.
Őszintén szólva ma már kevesebbet megyek oda, mert a mamánál nincs internet, s 
úgy érzem, akkor ott biztos unatkozni fogok. Pedig emlékszem, mikor kicsi 
koromban ott voltam, mama mindig társasjátékot játszott velem, együtt főztünk, 
sütöttünk, sétáltunk a Dudvág-parton.
De leginkább azt szerettem, ha dédivel elővették azt a cipős dobozt, amelyben a régi 
családi fényképek voltak. Én meg folyamatosan kérdezősködtem, ismételgettem, 
hogy: „Nagyi, mesélj!”
Sokat nevettem, máskor meg rácsodálkoztam arra, amiről mesélt. Főleg akkor 
döbbentem meg, mikor a dédi elmesélte, hogyan telepítették ki őket Csehországba. 
Hideg volt, nyirkos vonaton, marhavagonban vitték el őket, nem volt hol lakniuk, 
nem volt mit enniük. Kényszerből kellett elhagyniuk a szülőföldjüket. Szerencsére 
később hazajöhettek. 
Számomra ez szinte hihetetlen, mert mi jólétben és békében élünk. Apu befűt a 
kandallóba, a hűtő tele van ennivalóval, s mindenem megvan...
Amikor a nagyi vagy a dédi mesél, arcuk mindig mosolygós. Még akkor is 
mosolyognak rám, ha amúgy szomorú dolgokról van szó. Mosolyognak rám, 
mert szeretnek engem. Ők mindig nekem adnak igazat. S még a leckék 
megírásában is segítenek.

Nagyi, mesélj!
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Váczi Gellért,
Széchenyi István Alapiskola Felsőszeli



Jeden z predmetov – prírodoveda,
je veľmi múdra veda.
Náš svet je veľmi veľký, 
zmestia sa doň aj živočíchy.
 
Najviac z nich ma zaujal pes, 
ktorý má hlavu, trup, končatiny i chvost.
Rada by som mala psieho kamaráta, 
veď do ľudských vlastností mu veľa nechýba.
 
Je prítulný, nežný, dravý, 
pohybom chvosta známeho zdraví.
Ak na niekoho zúri, 
ostrí si pazúry.
 
Môj psíček bude mojím bratom,
ochraňovať ma pred celým svetom.
Už dnes sa na neho teším, 
aj na lúčke ho vyvenčím.

Môj pes
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Sofia Záhorská 
ZŠ s MŠ Dolné Saliby

Mám zajačkov plnú klietku,
chodím k nim na posiedku.
Jeden krajší ako druhý,
každý sa mi veľmi ľúbi.
 
Ráno vstávam veľmi skoro
a sadám na svoje kolo.
A keďže som iba sám,
ďatelinky natrhám.
 
Potom idem rýchlo spátky,
lebo čas mám veľmi krátky.
Musím ešte do školy,
čo mi nie je po vôli.
 
A už dávam ďatelinku,
dobrú, chutnú, sladulinkú.
Zajačky ju obstali
a do nej sa pustili.

Zajkovia

Viktória Kosmálová,
ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Kutya volt a barátom,
Megállott egy államban.
Kiugrott a vonatból,
És landolt egy bokorban.
 
Ki is dülledt a szeme,
nem látott a fejére.
A feje kókadt maradt,
így landolt egy államban. Šomody Emma,

Kodály Zoltán Alapiskola Galánta

Utazó kutya



Már több, mint egy éve történt. Anyukám megkért, hogy vigyázzak a testvéremre, 
amíg ő a ruhákat kiteregeti az udvaron. Bár nem nagy örömmel, de igent mondtam.
Amint kilépett anyu a szobából, már el is felejtettem, mit ígértem. Éppen érdekes 
műsor ment a tévében, s én inkább arra figyeltem, nem a kistestvéremre. Annyira 
belemerültem a tévézésbe, hogy észre sem vettem, hogy Zolus elvett egyet az 
asztalon lévő szalvétákból. Ez nem lett volna baj, ha nem tépi darabokra, s nem tömi 
tele az orrlyukait. 
Csak akkor vettem le a szemem a képernyőről, mikor anyu mérgesen rám kiáltott:
Máté! Hát még ezt sem lehet rád bízni?!
Én vigyáztam rá, igazán! – kezdtem a magyarázkodást. 
De anyu már nem figyelt rám, idegesen rohant a porszívóért.
Emlékszem, le kellett fognom Zolust, amíg anyu az orrát tisztította. Közben apu is 
megérkezett a munkából. Utána gyors öltözés. 
Engem kitettek a papánál, ők pedig Galántára mentek az orvosi ügyeletre. Késő este 
volt, mire hazaértek. Mint megtudtam, egészen Nagyszombatba küldték őket, ott 
látták el a testvéremet. Az ügyeletes orvos azt mondta, a kistestvérem könnyen 
megfulladhatott volna. Nagyon bántott engem, hogy ez megtörtént, mert nem 
vigyáztam a testvéremre.
Azóta, ha a szüleim megkérnek valamire, akkor azt igyekszem teljesíteni, mindenre 
odafigyelni.
Tanultam a saját mulasztásomból!

Tanultam a mulasztásomból
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Kontár Máté,
Széchenyi István Alapiskola Felsőszeli



Kedysi dávno, pradávno žil v jazere vodník Čľapko. Bol oblečený v krátkej červenej 
košeli a roztrhaných nohaviciach. Nemal si ich ako zaplátať, keďže nemal doma šija-
cí stroj. Veď načo, bol predsa vodník! Ani práčku nemal, a predsa nechodil smradľa-
vý. Väčšinu svojho času sedával na starom móle pri jazierku, upratoval hladinu vody 
alebo kŕmil rybičky. Raz, keď si len tak sedel, padla do vody plastová fľaša s lístoč-
kom. Vodník nevedel čítať ani písať, tak zašiel za rybárom, či mu lístok prečíta. 
„Píše sa tam, že dievčina v domčeku neďaleko od jazera by sa rada vydala, vraj môže 
prísť hocikto!” povedal rybár. 
Vodník skočil do vody a po cestičke sa vydal domov. Začal si hľadať vhodnú košeľu 
i nohavice. Lenže na lístočku nebolo napísané, kedy sa zhromaždenie koná. Tak za-
šiel k domu pri jazere, započúval sa a zistil, že stretnutie je v stredu o tri dni.
Rozhodol sa, že pôjde za otcom Bublinkom a poprosil ho, aby ho naučil písať a čítať. 
Čľapko vynikal bystrým umom a učenie hravo zvládol.
V stredu si obliekol oranžovú košeľu, zelenú kravatu, modré nohavice a červené sa-
ko. Keď vošiel do domu, všetkým sa zdvorilo pozdravil a sadol si na voľnú stoličku.   
Vedľa neho sedel bohatý pán, ktorý tiež prišiel požiadať dievča o ruku. Bol tam aj 
pastier s drahým ovčím kožúškom. Otec dievčiny vstal a povedal pár slov na začia-
tok. Potom prišlo na rad rozdávanie darov. 
„Ojoj, na to som zabudol! Ach Čľapko, ty si taká hlava deravá!” povedal si vodník pre 
seba. Potom oznámil pánovi domácemu, že dar zabudol a vráti sa poň. 
Pán súhlasil, a tak vodník skočil do vody a zobral tie najkrajšie šaty. Zašiel za krajčí-
rom, nech mu spraví rovnaké, len vo fialovej farbe. Krajčír súhlasil, a tak sa vodník 
o chvíľu vrátil aj so šatami k dievčaťu. 
„To ti trvalo!” povedal domáci. 
Prišiel čas predstavovania. Všetci hostia sa predstavili, iba vodník sa za svoje 
meno hanbil. Síce nepovedal, že je vodník, no všetci sa mu smiali, okrem diev-
čaťa. Volala sa Katarína.  
Krásne meno, pomyslel si vodník. Hneď sa zamiloval. V mysli jej skladal rôzne komp-
limenty a pri pohľade na ňu sa doširoka usmieval. Potom slečna Katarína zadala 
prvú úlohu. 
„Každý mi musí zaspievať svoju obľúbenú pieseň. Do piatka si ju pripravte,” 
povedala a odišla z miestnosti.

Ako sa vodník Čľapko ženil
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Vodník sa zamyslel. Čo jej má zaspievať? Možno by mu pomohol nejaký známy alebo 
jeho domáci miláčik, a tých je veľa: žaba Gertrúda, kapor Kristián, žabiak Skokan, 
štuka Gabriela a žubrienky. Najlepšie kváka Gertrúda, lebo má hlboký hlas. No pek-
ný hlas má aj Skokan, ale jeho hlas je tenký. Sadol si za stôl, zobral si riasu, drievko a 
začal písať text. 
„Som rád, že som s tebou...” rozprával a žaby mu do toho kvákali jemnú tichú bala-
du. Keď skončil, bolo už poobedie.  
„Hotovo!” skríkol, až jeho rodinu myklo. 
Mal ešte do večera čas, a tak sa šiel pieseň naučiť. Keď slnko pomaly zapadalo, vy-
bral sa do domu dievčiny. Zaspieval pieseň ako prvý. Dal signál mamke, aby mu ho-
dila Gertrúdu a Skokana. Žaby začali spievať a vodník tiež. Katka vstala a začala 
tlieskať. Všetci tlieskali. Bohatého pána z výberu hneď vyradili. Švárny mládenec 
spieval falošne, a tak zostal len vodník. Vstal zo stoličky a začal plakať, nie od smút-
ku, ale od radosti. A tak sa vodník Čľapko oženil.
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Zuzana Melayová,
ZŠ Sídlisko SNP Galanta



Bizony régen történt, hogy a nagyi megszületett, de bizton állíthatom, hogy akkor 
lett szebb hely a világ.
Nagymama mindig kezére fűzi az olvasóját, és magában mormog valamit. Egyszer 
megkérdeztem tőle, hogy mit motyog az orra alatt. Azt a választ kaptam, hogy a 
teendőit sorolja. Persze, a sok dolog mellett nem feledkezik meg arról sem, hogy 
minden vasárnap szilvás gombócot készítsen nekem. Minden kívánságomat 
próbálja teljesíteni, ahogyan csak erejéből kitelik. Nemcsak a sok-sok ajándékra 
gondolok, hanem főleg a nagy, felém irányuló szeretetére is. Persze, a szüleim is 
nagyon szeretnek, de a mama szeretete más... Mintha egy kincs lennék számára... 
Esténként gyakran gondolok a nagyira. Leginkább az égbolthoz tudnám őt 
hasonlítani. A jósága akkora, mint a világot körülölelő égi mennyezet. Szikrázó 
csillag számunkra szívének minden ékes tulajdonsága. Mindig úgy gondoltam, hogy 
a szív, egy emberekkel megtelt tér, amit, ha egyszer megbántanak kicsit fakóbb lesz, 
és talán néhány ember ki is hullik belőle. A mama mindenkit nagy szeretettel fogad, 
ennek ellenére biztos vagyok abban, hogy sok mindenen keresztülment már.
Természetesen a nagypapámat is nagyon szeretem, de vele más a kapcsolatom. Ő 
inkább egy szigorú, nagy macira hasonlít az én szememben. Persze néha neki is 
megenyhül a szíve. A múltkor például együtt készítettük el a madáretetőt, és az 
nagyon jó móka volt. Sokat nevettünk, szerintem a papa is legalább olyan 
fenségesen érezte magát, mint én.
Összességében nagyon szeretem mindkettőjüket, és remélem, hogy még 
nagyon sok időt tudunk együtt tölteni.

A nagymama csodái
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Szolga Rebeka,
Mészáros Dávid AIapiskola 

és Óvoda Nagymácséd



Od severu vietor duje,
zima prišla, zrazu tu je.
Slnko darmo zub si brúsi,
teraz predsa snežiť musí.
 
Zima robí rôzne divy,
sype nám sneh páperový.
Mráz nás štípe ako mravec,
ak sa bojíš, tak šup za pec.

Zima
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Natália Šípková,
ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Ide pani v zamate,
v bielom studenom kabáte.
Jej meno je chumelica,
s mrázom dobre poznajú sa.
 
Na vianočné sviatky prídu spolu,
aby potešili celú zemeguľu.
Rozdávajú biele vločky,
na domy i na oblôčky.
 
Keď sú vločky rozdané,
vytiahneme si sane.
Šmykneme sa dolu kopcom,
na sánkach či na lyžiach,
dorazíme dolu tak či tak.
 
Vločky padajú na každý krok,
už sa znova na to teším o rok.

Zima

Nela Chrápeková 
ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Máme doma jedličku,
na jedličke hviezdičku.

Jedlička má úsmev zlatý,
guličky jej zdobia šaty.
 
Jedlička sa ligoce,
hurá, už sú Vianoce!

Laura Kučerová,
ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Vianoce



Felteszem a kérdést, amit mai világunkban minden találkozáskor fel lehet tenni: 
Jól érzitek magatokat? Sajnos, azt kell mondanom, én nem. Minden reggel arra 
kelek fel, hogy ez nem az a világ, nem az a rend, amit mi elképzeltünk. Nem 
tetszik, hogy egyre rosszabbul érzem magamat hazámban, mert nem tetszik a 
rendszer. Hogy mire szeretnék kilyukadni? Teljesen mindegy, hogy az ember egy 
újságíró,  politikus, vagy egy közmunkás, ha meggyilkolják, akkor ő halott ma, 
holnap és mindörökké.
Én egy 14 éves lány vagyok. Öt éves koromban autóbalesetben meghalt a 
bátyám, majd hat évvel később az édesapámat veszítettük el örökre. Ilyenkor 
eltűnődik az ember, hogy szegény lány anyukája mit érezhet át. Most leírom: Az 
emberi, de főleg a szülői gyász elmondhatatlan. Amikor elveszítjük a 
szerettünket, akkor azt érezzük, hogy a jövőnket veszítettük el. Az anya és a 
gyermeke között szimbiotikus kapcsolat van, hiszen ők egyek. A gyermek 
elvesztésénél elsősorban az anya éli meg azt, hogy elveszítette önmagát, vagy 
önmaga meghatározó darabját. Egyszer csak arra kapjuk fel a fejünket, hogy az, 
aki mindig megnevettetett, már nem az az ember, akinek ehhez ereje van.
Éppen ezért nekem nem mindegy, ha másokat is veszteség ér, méghozzá 
erőszakos és jogtalan formában. Lehajtod február 20-án a fejed álomra és egy 
utcával odébb elsütnek egy fegyvert. Másnap, amikor iskolába indulok 
meghallom, hogy valakit meggyilkoltak itt Nagymácsédon, a szomszéd utcában. 
Először el sem akartam hinni, mivel eléggé pletykás ez a falu, de megjelentek az 
első hírek. Kiderült, hogy egy Ján Kuciak nevű oknyomozó újságíró és a szerelme 
Martina éltek a házban.  Izgatottan vártuk a további híreket, hogy mi derül majd 
ki.
Aznap, amikor jöttem hazafelé az iskolából, megállított egy pozsonyi 
rendszámmal rendelkező kocsiban ülő személy. Azt nem árulta el, hogy ki is ő, 
csak arra volt kíváncsi, hogyan juthat el a bűntény helyszínére. Később ezt az 
embert láttam a televíziós hírekben, mint kiderült az újságíró munkatársa volt. 
Egy ismerős arc, akit lehet egyszer-kétszer láthattam a mácsédi üzletekben, vagy 
éppen az utcán. Hihetetlen volt, senkinek nem volt mindegy azokban a 
napokban és azóta sem.
Egy ifjú huszonéves párról beszélünk, kiknek szép szerelmi élete volt, amit még 
most, a halál sem szakíthatott szét. A szerelem erősebb mindenféle 
rosszindulattól. Hihetetlen.

Pod lupou Nagyító alatt

20

Nekem nem mindegy!



Hogy már itt tart a világ. Hol van az a nézet, hogy okozz szeretetet és ne 
háborút? Én olyan hazát szeretnék, ahol igenis boldogok és szabadok lehetünk! 
Nem akarok itt élni. Nem akarok félni, mert a félelem szagát egy dühödt 
farkascsorda érzi. Fogjunk össze együtt most már a gyűlölködés ellen, mert kell 
a bátorság, a tudás a tettek és a jellem! Mert egyedül úgy járhatunk, mint 
Radnótinak bikája, ki küzdött, de elesett, ránk ez nem várhat, ha kéz kezet fog és 
mindent együtt vállal! Legyünk egyek, és így erősek leszünk!
Hogy miben változott Szlovákia, a gyilkosság óta eltelt félév alatt? Megmondom. 
Egy nép lettünk. Felfigyeltek ránk, de nem eléggé. Boldogok vagyunk? Nem. 
Tudunk ezen segíteni? Igen. Akarunk? Akarunk! És megállíthat ez bennünket?! 
Soha.
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Kempski Sára, 
Mészáros Dávid Alapiskola 

és Óvoda Nagymácséd



Už ako malý som trávil veľa času so starý-
mi rodičmi. Byť s nimi bolo často zábavné 
a poučné. Som rád, že ma naučili tak veľa 
vecí a dúfam že ich vo svojom živote raz 
využijem. Moji obaja dedovia majú veľmi 
blízky vzťah k prírode: jeden je poľovník 
a druhý rybár. 
Dedo poľovník má veľkú zbierku zbraní, 
ktoré má uložené v trezore. Môžem ich 
vidieť iba vtedy, keď ich čistí a vtedy mi 
ukáže aj náboje. Rozpráva mi o poľovač-
kách, o živote zvierat a tiež aj o ich odchy-
toch. V zimných mesiacoch dávame do kr-
melcov seno. 
S druhým dedom trávim čas zase na rybač-
kách. Dedo si rybolov tak obľúbil, že si 
pred rokmi otvoril rybársku predajňu, kto-
rú teraz zdedil môj otec a trávim v nej veľa 
času. Okrem rybolovu vedieme dlhé deba-
ty o cestovaní, vesmíre a športe. Spolu 
sme boli na viacerých medzinárodných 
futbalových či hokejových zápasoch. 
Moje obe babky majú veľkú záľubu vo va-
rení a pečení. Keď som bol menší, tak som 
im pomáhal v kuchyni miešať, šľahať a vy-
krajovať. Prvá babka sa rada prechádza 
a druhá zase rada lúšti krížovky. 
Vďaka starým rodičom som získal veľa 
skúseností, za ktoré som im nekonečne 
povďačný.

Moji starí rodičia
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Jozef Vígh,
ZŠ Gejzu Dusíka Galanta

Földön, vízben, levegőben

A halak a vízben,
a madarak addig az égben,
és mi emberek a földön járunk,
vadállatok a szavannán, 
míg a kutyák, macskák a háznál,
lovak a farmon, 
majmok a fákon.
A bogarak a föld alatt
vagy a levegőben szálldosnak.

Katona Sára Erzsébet
Kodály Zoltán 

Alapiskola Galánta

Egy lány

Volt egyszer egy lány,
aki sportolt minden nap.
Egyszer leesett a fáról,
jól megütötte a lábát
és kitörte a fogát.
Ezért nem sportolhatott tovább.

Kostka Bianka,
Kodály Zoltán 

Alapiskola Galánta
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Van egy kedves Mikulás,
Hozza az ajándékot már,
Finom csoki, finom cukor,
De annál jobb, ha vattacukor.

Mikulás

Banyák István,

Mészáros Dávid AIapiskola 
és Óvoda Nagymácséd

A tél

Pavlovič Márk, 
Mészáros Dávid AIapiskola 

és Óvoda Nagymácséd

A télapó jó barát.
Karácsonykor együtt van a család.
Mindenki a télre vár.
Gyönyörű a téli táj.

Vianoce
Celý rok sa na Vianoce tešíme,
v decembri ich netrpezlivo chystáme.
 
V kuchyni nám kapor vonia,
sniežik zakrýva nabielo polia.
 
Krásne svietia ozdobné stromčeky,
strážia pod nimi naše darčeky.
 
Zatvárajú sa nám očká
a už vieme, padá vločka.

Linda Tiefenbach, 
ZŠ SNP Galanta



Tél van, hideg van,
a természet is fázik.
A gyerekek kabátban,
mindenki melegre vágyik.
 
Közeleg a karácsony,
 a szeretet ünnepe.
Szívünk, lelkünk,
melegséggel van tele.
 
Szeretem a karácsonyt,
Mert ajándékot kapok.
A legnagyobb ajándék,
hogy a szüleimmel vagyok.
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December

Lancz Lilla,
Mészáros Dávid AIapiskola 

és Óvoda Nagymácséd

Télapó

Ma hozzánk érkezett a Télapó,
Közben leesett az első hó.
Télapó szánja piros,
Rossznak lenni tilos!
 
Télapó szánja csikorgott,
a zsákból sok ajándék kipotyogott.
Házról házra érkezve,
Jó gyerekek kedvence.

Hodúr Márk,
Mészáros Dávid AIapiskola 

és Óvoda Nagymácséd

Hópehely
Szárnya van, de nem madár,
Repülőgép amin jár,
Szél röpíti, az a gépe,
Így ül a ház tetejére.
Ház tetején sok a hó,
érkezhet már télapó.

Lancz Ádám,

Mészáros Dávid AIapiskola 
és Óvoda Nagymácséd
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