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Milí tvoriví priatelia, 
ďakujeme, že ste sa stali súčasťou už 11. ročníka nášho a aj vášho literárneho ča-
sopisu. Pod lupou/Nagyító alatt má už viac rokov ako niektorí z vás práve vďaka
tomu, že chuť tvoriť je v spoločnosti prítomná bez ohľadu na vek. Naša snaha
poskytovať priestor na prezentáciu vašich literárnych prác sa dokáže zhmotniť aj
vďaka spolupráci so školami a s pani učiteľkami, za ktorú sme veľmi vďační. Stá-
le hľadáme možnosti ako zlepšovať nielen časopis, ale aj naše stretnutia a uvítali
by sme podnety alebo aj prípadnú pomoc z vašej strany. S radosťou sa stretáva-
me s vami, pravidelnými tvorcami, a ešte sa viac sa potešíme, pokiaľ sa pochvá-
lite aj v škole a možno inšpirujete aj ďalších (spolu)žiakov.  
     Školský rok je na konci, vás čakajú prázdniny, ale keďže múza nemá voľno nik-
dy, tak už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie opäť v zime. Predstavivosť nás
vraj dokáže zaviesť kam len chceme, preto dúfame, že vaša predstavivosť vás do-
vedie až k nám a tento časopis do ďalších ročníkov.
     Prajeme teda príjemné prázdniny a veľa inšpirácie od múzy.

NA ÚVOD / ELŐSZÓ 

redakčná rada

Kedves alkotó barátaink,
köszönjük, hogy részesei vagytok közös irodalmi folyóiratunk immár 11. évfo-
lyamának. A Pod lupou/Nagyító alatt már idősebb, mint néhányatok, annak
köszönhetően, hogy az alkotókedv kortalanul van jelen társadalomban. A mi
igyekezetünk, hogy teret adjunk irodalmi munkásságotok prezentációjára, az
iskolák és a tanító nénik együttműködésével valósulhat meg, amiért nagyon
hálásak vagyunk. Állandóan keressük a lehetőséget, hogyan tudjuk jobbá tenni
nemcsak a folyóiratot, de a veletek való találkozást is, ezért örömmel vennénk
javaslataitokat vagy esetleges segítségeteket. Örömmel találkozunk veletek,
állandó szerzőkkel, és még jobban megörülünk annak, ha eldicskedtek az iskolá-
ban is, és ezzel talán inspiráljátok többi osztálytársaitokat. 
     Közeleg az iskolaév vége, a szünidő vár rátok, de mivel a múzsának sosincs
szabadideje, ezért már most  örülünk az elkövetkezendő téli közös találkozá-
sunknak.
Állítólag a képzelet elvihet oda, ahová csak szeretnénk, ezért reméljük, hogy
elvezet titeket egészen hozzánk, és ezt a folyóiratot a következő évfolyamokhoz.
     Tehát kellemes szünidőt kívánunk és sokszor rúgjon meg a múzsa!

A szerkesztőbizottság
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Liliana Ranincová, 
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

O vode
Voda je pre nás dôležitá –
nesmie byť nikdy zabudnutá.
Bez nej by sme nemali čo piť,
nemôžeme bez nej jednoducho žiť!
 
Každý deň v tvojom pohári,
nech čistá voda zažiari,
každý deň si nalej,
bude ti veru hej!
 
Vzácnejšia ako poklady sveta,
vie to o nej každé dieťa,
obklopuje celý svet,
krajšieho daru veru niet.
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     Az én hősöm a legjobb barátom. A neve Tamara. Már nem ebbe az iskolába jár,
de szoktunk találkozni. Mikor természetiskolában voltunk, mindig segített min-
denkinek. Ha szomorúak voltunk, megnevettetett. A pataknál segített megmen-
teni az ebihalakat. Este rémtörténeteket meséltünk. Mindig ő mondta a leg-
ijesztőbbeket. Amikor nála voltam, segített megtanulni a matekot, és megmen-
tett egy kiscicát. A szülinapomra meg karácsonyra gyönyörű ajándékot kaptam
tőle. Farsangkor együtt öltöztünk be a két Lottinak. Ő volt az ötletgazda. Szeret-
nék én is ilyen jó dolgokat kitalálni. Év elején aztán elköltöztek, de már voltam az
új házukban. Ő a legjobb barátom.

Katona Sára, 
Kodály Zoltán Alapiskola, Galánta

Az én hősöm
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S kamarátom v prírode,
chytáme ryby pri vode.
Jedna mi zabrala, 
bližšie ma k vode zahnala,
síl mi veľa ubrala.
 
Bohužiaľ mi ušla,
lebo mi silon prerezala mušľa.
Nahodiť som znova chcel,
lenže sa mi prút v rukách chvel.
 
Uvidel som rybu vyskočiť z vody,
spomenul som si na morské plody.
Stoličky sme zbalili a v nádeji sme
poslednýkrát predsa len nahodili.
Odrazu sme kapra chytili,
dobrú večeru sme si spravili.
A básničku sme ukončili.

Rybačka

Martin Beňuš – Adam Laczkó, 
ZŠ, Sídlisko SNP, Galanta

     Mivel tudtam, a sárkány bármelyik perc-
ben kiolthatja Júlia hercegnő életét, hypo-
griffemet repülésre késztettem. Nem volt
könnyű utazás, de a sárkányra gondoltam,
amitől fortyogott bennem az adrenalin. 
A bestia éppen a barlangja előtt körözött,
majd leszállt, és ekkor megpillantottam 
a hercegnőt. Ruhája csupa vér volt, ami
csak egyet jelenthetett: a sárkány megse-
besítette. 
     A barlang bejáratához irányítottam cső-
rös lovamat, és a megfelelő pillanatban
leugrottam róla. A sárkány csak feküdt ott,
nagyokat pislogott, de nem akart bántani,
meg se próbált rám támadni. Ez furcsa
volt. Szemében fájdalmat láttam. Júlia
hercegnő mellette állt, odafutottam hozzá.
Amikor elég közel voltam, a szemem tágra
nyílt a csodálkozástól: a sárkány szíve fö-
lött hatalmas vérző seb éktelenkedett!
Hiába kérdezgettem a hercegnőt, ő csak 
a  sárkánnyal foglalkozott,  őt ápolta. Aztán
elmondta, hogy az apja ellenségei el akar-
ták rabolni. A sárkány mentette meg, 
de közben megsérült. A történet végén már
zokogott. Megöleltem, vigasztaltam, na-
gyon sajnáltam, amikor a sárkány nem lé-
legzett többé. A királylányt aztán hazavit-
tem a várba, elmeséltem az apjának 
a történetet. 
     A király hatalmas szobrot emeltetett 
a sárkány tiszteletére, és elrendelte, hogy
ez a fenséges bestia legyen az országa     
címerállata.

Megmentettem a királylányt

Vagenfal Ivett,
Kodály Zoltán Alapiskola, Galánta
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     Bol normálny deň, išla som si odkrojiť chlieb. Ešte som sa ho ani nedotkla nožom 
a už vidím, ako na mňa gúľa očami a smutným hlasom hovorí: 
     „To nemyslíš vážne, odlož ten nôž!” 
     Odložila som nôž a neveriacky som sa na neho pozerala.
     „Určite nevieš, čím som si všetkým prešiel, tak si ma radšej vypočuj.” 
     Chlieb bol stále smutný. 
     Preto som sa mu prihovorila: „Nebuď smutný a porozprávaj mi, ako si sa teda
dostal k nám na stôl.”
     „Dobre, začnem od začiatku. Ako isto vieš, zrodil som sa v pekárni. Úplne na začiat-
ku však tomu predchádzalo miešanie múky, kvásku, soli a vody poctivým pekárom.
Múka vznikla mletím zrniek pšenice. Kvások zas vznikal z kusov mojich ‚bratov‘, ktorí
sa kvasili vo vode. Keď z týchto ingrediencií pekár rukami vymiesil cesto, vložil ma 
do ošatky, kde som asi dve hodiny v teple kysol. Keď som sa už nafúkol, vyklopili ma z
ošatky na drevenú lopatu...”
     „Počkaj, počkaj, počkaj, čo je to tá ošatka?” spýtala som sa. 
     „Aha, zabudol som, že dnes už takmer nikto nevie, čo je to ošatka. Ako by som ti to
len vysvetlil... je to taká miska z prútia. Už vieš?”
     „Ahááá, už viem.” 
     „Ale teraz sa už vráťme k mojej najobľúbenejšej časti. Vyklopili ma na drevenú lo-
patu a potom vložili do horúcej pece. Jáj, ako tam bolo dobre teplúčko. V tejto peci
som strávil asi hodinu, vytvorila sa na mne chutná kôrka. Potom ma z pece vyložili,
potreli slanou vodou a takto ma nechali odpočívať, pokiaľ ma neuložili do prepravky,
v ktorej ma nákladným autom odviezli do obchodu. Po asi ôsmych hodinách prišla
tvoja mama a tá si ma vybrala a priniesla k vám domov. Ešte predtým, ako ma zješ, ťa
chcem upozorniť, že múka, z ktorej ma vyrobili, obsahuje lepok. Ak ma teda chceš
naozaj zjesť, nemala by si mať problém s trávením lepku. V opačnom prípade by ťa
bolelo bruško.” 
     „Ďakujem ti, že si mi takto krásne opísal tvoju cestu na náš stôl, ale i napriek tejto
ceste ku mne ťa budem musieť zjesť, lebo som už veľmi hladná. Je mi to ľúto. Mňam.” 
     A s chuťou som sa zahryzla do voňavého chlebíka...

Čo mi povedal chlieb

Sandra Žemberová,
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta
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Télre tavasz, tavaszra nyár.
Nyári úton fehér ló jár.
Fehér lovon nyári kislány.
A kislányon fehér ruha.
Nyári ruhán a napocska.

Nyári rím

Špód Anna,
Kodály Zoltán  

Alapiskola, Galánta

Tavasszal kinyílnak a virágok,
rügyeznek a fák és a bokrok.
Kidugja a fejét a hóvirág,
és elkezd olvadni a hó is már.
 
Visszatér déli vidékről a gólya,
mert a virágzó gólyahír hívja.
Újra csiripel a cinege,
és költi tojását a fészkébe.
 
A mókus is előbújt odvából,
s gyűjti a magvakat javából.
A kopogtató fakopács is fúrja,
gyógyítja a beteg fákat újra.
 
Kivirágzik a rét tavasszal,
benépesedik sok szép rovarral s állattal.
S mi ismét gyönyörködhetünk bátran
a sok szép tavaszi csodában.

Tavasz

Aibek Viktor,
Kodály Zoltán Alapiskola, Galánta

Álom
Volt egyszer egy rét.
Üres volt, mint az ég.
Egy bokor mögött megláttam
A legjobb barátom.
 
A legjobb barátom.
Szinte egy álom.
Mivel az én álmom,
Egy lovat ábrázol.
 
Játszottam vele a réten,
S repültünk az égen.
Vele voltam éjjel-nappal,
Ő volt nekem a csodás hajnal.

Szőcs Eszter,
Kodály Zoltán  

Alapiskola, Galánta
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     Jedného dňa som sa vybral do blízkeho lesa zbierať huby. Moji rodičia boli v
ten deň v práci, tak som sa rozhodol ísť sám. Povedal som si, že ich prekvapím 
a z toho, čo nazbieram, im pripravím večeru. Zobral som si prútený košík a otcov
vreckový nožík. Deň predtým pršalo, preto som vedel, že húb bude veľa. Zo za-
čiatku som našiel len pár maličkých plávok a kuriatok. Čím hlbšie som išiel do le-
sa, tým viac húb som našiel. Potom som zbadal jeden krásny mohutný hríb sfar-
bený do zelena. Potešil som sa, utekal som k nemu, opatrne ho odrezal a hneď
som bežal domov. 
     Huby som poriadne poumýval, nakrájal a dal ich do rúry upiecť. Vedel som, že
chvíľu bude trvať, kým sa upečú, a preto som sa rozhodol stráviť ten čas na gauči
pri televízore. Práve dávali môj najobľúbenejší program. O necelú pol hodinu som
zacítil nádhernú vôňu, ktorá sa šírila po celom dome. Rýchlo som huby vybral z
rúry. Hoci som vedel, že sú pre mojich rodičov, neodolal som a všetky som ich
zjedol. Po chvíli som sa začal cítiť prejedený, unavený a malátny, tak som sa
znova vyvalil na gauč. Zaspal som ako drevo. Zrazu som sa zobudil, lebo ma bolel
žalúdok a bol som spotený. Chcel som sa ísť prezliecť a osprchovať, ale bol som
taký unavený, že som zase zaspal. 
     Keď som sa znova zobudil, nebol som doma na gauči. Poobzeral som sa po
miestnosti a zistil som, že som v nemocnici. V tej chvíli som pochopil, že som sa
otrávil hubami. Keď prišiel lekár, spýtal som sa ho, či vyzdraviem a ako dlho to
bude trvať, lebo o chvíľu budú prázdniny a my pôjdeme s rodičmi na dovolenku.
Lekár mi povedal, že som mal veľké šťastie, lebo ma mama našla včas a hneď za-
volala záchrannú službu. Vysvetlil mi, že huby, ktoré nepoznám, nesmiem zbie-
rať a už vôbec nie jesť, že mnohé sa na seba podobajú a musím si byť úplne istý,
že sú jedlé. Povedal, že som mohol skončiť oveľa horšie. V nemocnici som strávil
skoro týždeň. Keď som odchádzal, dostal som darček. Hneď som ho rozbalil. Bola
to veľká kniha o hubách s farebnými fotografiami. Sľúbil som rodičom, že si ju
dobre preštudujem a vždy, keď pôjdem na huby, si ju zoberiem so sebou. 
     O týždeň neskôr som sa už balil na vysnívanú dovolenku do Talianska. Bolo
tam super. Krásne teplé more, veľký vodný park, zábavné programy v hoteli.
Jedinou nevýhodou bolo, že som musel držať prísnu diétu a nemohol som si dať
moju obľúbenú pizzu.

David Nathan Nicoletti,
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

Šťastie v nešťastí
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     A nyári szünetben a nagyinál nyaraltam.
Sokat beszélgettünk. Egy ilyen beszélgetés
során régi fényképek kerültek elő a család-
ról, rokonokról, az apukám gyerekkoráról.
Nagymamám elmagyarázta, ki kicsoda és
sorra fűzte hozzájuk a történeteit.
     Elmesélte, hogy az ő gyerekkorában még
nem ismerték a számítógépet, nem voltak
mobiltelefonok, a játékaikat saját maguk
készítették. Sokat voltak a szabadban. 
A gyerekek a ház körüli munkákból is kivet-
ték a részüket. Ők is tartottak otthon álla-
tokat, akiknek vizet kellett adni. Nagya-
nyám a gémeskútból húzta fel nekik a friss
vizet. Egy ilyen alkalommal történt, hogy 
a vízzel teli vödör lánca elszakadt. A nehéz
vizesvödör pedig majdnem lerántotta
nagymamámat a kútba. Ő nagyon megi-
jedt, de szerencsére meg tudott kapaszkod-
ni a kútgyűrűben. Segítségért kiáltozott.
Anyukája, aki a házban főzött, ezt meghal-
lotta és a segítségére szaladt. A faluban
már azt a hírt terjesztették, hogy a kislány
beleesett a kútba.
Szerencsére nem így történt.

Lóci Zita,
Széchenyi István 

Alapiskola, Felsőszeli

Családi történet Szülőföldemen
     Az én szülőföldem Mátyusföld,
Szlovákia nyugati részén van.
Szülőfalum Felsőszeli, keresztülfolyik
rajta a Dudvág folyó.
      Szeretek itt lakni, itt van a csalá-
dom, az iskolám, a jóbarátok. Nekem
ez a táj a legszebb. A környékünk sík-
vidék. Szeretem, hogy messzire ellá-
tok, ha a határt járom. Nagypapám
vadász, sokszor elvisz a környék er-
dőibe. Ilyenkor megfigyelhetem,
hogy errefele sokféle állat él: vaddisz-
nó, szarvas, őz, nyúl, róka, mókus. 
A réteken fácánt, a vizes helyeken és
nádasokban pedig vadkacsát, kormo-
ránt is láthatok.
     Nekem ez a vidék a legkedve-
sebb. Bármerre is járok, ide vágyó-
dom, s arra gondolok, vajon mi
lehet otthon?

Szabó Domonkos
Széchenyi István 

Alapiskola, Felsőszeli
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     Mindenkinek vannak álmai, amiket szeretne elérni az életben. Vannak olyan dol-
gok, amiket képesek vagyunk megvalósítani, s vannak, melyeket nem. De azért meg
kell próbálni!
     Egy éjszaka azt álmodtam, hogy varázsló lettem. Nagyon örültem neki, mert még
varázspálcám is lett. Gondoltam, varázsolok mindenféle jót magamnak. Reggelre az
álmom szertefoszlott. Iskolába menet azon töprengtem, mire is használnám a va-
rázspálcát, ha lenne... Eszembe jutott két iskolatársam veszekedése a buszmegálló-
ban. Nem értettem, min tudtak ennyire összekapni. Aztán más eseteket idéztem fel,
amiknek szemtanúja voltam. Sétálás közben láttam, hogy valakik egy utánfutóról
szemetet dobnak ki. Miután „jól végezték dolgukat”, továbbálltak. Ebben az esetben
is kellett volna nekem egy varázspálca.
     Már tudom is, min változtatnék! Először is azon, hogy az emberek ne veszekedje-
nek olyan dolgok miatt, amit értelmesen meg tudnának beszélni. Másodszor pedig,
hogy védjük a környezetünket. Milyen világban fognak felnőni majd a mi gyerekeink,
unokáink?

Kovács Adrianna,
Széchenyi István Alapiskola, Felsőszeli

Ha én varázsló lennék

     Mivel nem vagyok varázsló, ezért amin
változtatni tudok, azok saját tetteim. Meg
persze a példamutatás. Veszekedés, vereke-
dés helyett próbáljunk észérveket használ-
ni. Ha tiszta környezetet akarunk, védjük
azt!
     Ne várjuk a világtól, hogy magától meg-
változzon. Nekünk kell tenni érte! Én igye-
kezni fogok. És ti?



Pod lupou Nagyító alatt
9

Bol raz jeden zámok,
bol v ňom veľký vánok.
Okná boli pokazené,
ale dvere opravené.
 
Zámok bol ako dúha pri slnci,
bolo to ako misa pri hrnci.
Mal aj veľké obloky,
boli ako svetlé oblaky.

Zámok

Petra Bednárová,
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

Moja milá mamička,                    
ja som tvoja maličká, 
ružičku ti z lásky dám,
lebo ťa v srdiečku mám.                  
 

Máme doma psíka,
nenávidí býka.
On má ale zubiská,
boja sa ho dievčiská.

Kristína Gulášová,
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

Mamička Psík
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– Ugye nem félünk a jövőtől?
– Félni nem árt. 
– Miért?
– Hogy végül meg ne ijedjünk.
     Így ír az ismert erdélyi magyar író a „Mese és reménység” c. elbeszélésében. Ha
melletted állnak szüleid, rokonaid, ha mindig számíthatsz tanáraid, igaz barátaid jó
tanácsaira, megértésére – talán még segítségére is – nincs okod, hogy a félelem
érzése elhatalmasodjon rajtad.
     A jövőről csak annyit tudok, hogy nem tudom, mi fog történni. Az ember tervezhet,
álmodozhat, célokat tűzhet ki magának, azonban nem tudjuk, mit hoz számunkra
a holnap. A sors bármikor közbeszólhat, s talán megváltoztatja az egész életemet.
Sokszor elképzelem, hogy jó volna, ha lenne egy folyosó, melyen életem eseményei-
re, szituációira végszükség esetén megtalálnám a jó választ. A valóság azonban
egészen más.
     Álmodozhatom, működésbe hozhatom fantáziám, de a megoldást mindig magam-
nak kell megtalálnom. Minden nappal lezárul valami az életemben, de minden új
nappal valami új kezdődik.
     Még csak 13 éves vagyok, de tudom, hogy az élet nem játék, sőt! – nem is mese.
Tudat alatt engem is foglalkoztat, hogy mit hoz számomra a jövő. Nekem még szinte
érintésközelben van a múltam. Nem nehéz levonni az életem eseményeiből a tanul-
ságot, hogy mi az, amit kerüljek, és mi az, amit követni szeretnék. Szabályok, formák,
életmódok, melyek szerint szeretnék élni, hogy a terveim valóra váljanak. Azonban
miért van az, hogyha boldognak éreznénk magunkat, fordul a kocka? Miért vagyunk
ilyenkor mindenkire mérgesek? Miért van az, hogy néhány ember örömét leli abban,
hogy az ember lelkébe taposhat?
     Mindenkinek megvan a saját problémája, gondja. Szerintem nem kellene erre rá-
tenni még egy lapáttal. Miért vannak kétszínű emberek? Miért dőlünk be néhány em-
bernek, ha tudjuk, hogy úgysem mondanak igazat? Milyen emberek lesznek ők a jö-
vőben? Jobban kéne embertársainkkal bánni, megértőbbnek lenni. Így lehet, hogy
több mosolygó arc lesz a Földön.
     Fontos, hogyha nem is tudjuk, mit hoz számunkra a jövő, merjünk remélni, és ha
kell, merjük „újrakezdeni” az életet. Ne felejtsük el, hogy mindig van megoldás!

A jövőről

Mihalovič Veronika, 
Széchenyi István Alapiskola, Felsőszeli
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Slabý vetrík povieva,
púčky stromov prebúdza.
Usmiate zubaté slniečko
šteklí deti na líčko.
 
Mladá vŕba rakyta
včielkam prvú potravu ponúka.
Lastovičky štebocú,
príchod jari zvestujú.
 
Narcis a tulipán vystrkujú svoje hlávky,
pozerajú, aký je deň krásny.
Lúky, polia zelenajú,
na vychádzku nás lákajú.

Martina Kožuchová,
ZŠ s MŠ, Horné Saliby

Jar

Na Veľkú noc veľa vody,
tá dievčaťu neuškodí.
Zospodu aj zvrchu,
očakávaj chladnú sprchu.
 
Sladké mamine koláče,
chlapcov ohybné korbáče,
vodu potočnú studenú, 
šunku chutnú údenú.
 
Veľa smiechu a výskania,
naplní veľkonočné očakávania.
Naplní naše očakávania.

Veľká noc

Sofia Floriánová, 
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta
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     Barátság, haverság, cimbiség, komaság? Mit is értünk e szavak alatt? Kinek mit
jelentenek?
      Az ember társas lény, vagyis vágyik, szüksége van a többi emberekre, a velük való
kapcsolatokra. A barátság is emberi kapcsolat, ami nem egy nap vagy hét alatt alakul
ki.
     A jó barátság nem arról szól, hogy mennyi ,,hülyeséget” csinálunk együtt, ennél
sokkal több. A barátság azzal kezdődik, hogy ,,kiválogatjuk” a körülöttünk levő em-
bereket, hiszen aki nem szimpatikus, akikkel eltérőek a nézeteink, teljesen más az
érdeklődési körünk, sohasem lesz a barátunk. Aztán egyre szűkítjük a kört, míg ma-
rad pár ember, akivel már többet beszélgetünk, van közös témánk, akár találkozga-
tunk is, de még mindig nem tartjuk őt közeli/igazi barátunknak. Aztán idővel kialakul,
marad pár ember, akiket tényleg a barátainknak nevezhetünk.
     Egy igaz barátnak elmondhatunk bármit, meghallgat, segít, ha baj van. Vele meg-
oszthatunk akármit, nincsenek titkaink egymás előtt. Együtt sírunk és nevetünk.
 A sok együtt töltött idő, bizalmas beszélgetések egyfajta biztonságot adnak, hogy
benne megbízhatunk, számíthatunk rá. Minden helyzetben egymás mellett vagyunk,
ezek nélkül nem teljes a barátság. Az igazi barátok kiállnak egymásért, megvédik 
a másikat.
     Én szeretek új embereket megismerni, barátkozni. Viszont velük nem osztok
meg olyan dolgokat, amit a legjobb barátaimmal igen. Megtanultam, hogy nem
bízhatunk akárkikben, mivel ők mégsem ismernek minket annyira, mint egy igaz
barát, aki már évek óta mellettünk van. Ezért mára már alaposabban átgondo-
lom, kivel barátkozom, és kivel mit osztok meg.

Flaska Lili Kamilla,
Széchenyi István Alapiskola, Felsőszeli

Mit is értünk a barátság szó alatt?
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     Noc bola dlhá, nevedela som sa dočkať rána. Zo sna ma stále zobúdzala myšlienka
na zajtrajšie osemnáste narodeniny. Konečne budem dospelá! Viem, že naši chystajú
veľké prekvapenie. Aj napriek mojej úpornej snahe sa mi nepodarilo zistiť, čo pre
mňa chystajú.

Narodeninové prekvapenie

Kristína Bohunická – Michaela Kaššová – Liana Viskupičová
(ilustrácie) – Viktória Bohunická – Vanesa Ištoková

ZŠ Michala Tareka, Abrahám

     Slnečné lúče zaliali izbu a hneď
som vyskočila z postele. Rýchlo
som sa obliekla a zbehla som dole
schodmi do kuchyne. Raňajky boli
prichystané ako pre kráľovnú, ale
nikde nebolo ani živej duše. Tro-
chu ma zarazilo, že ma naši neča-
kajú. Vybrala som sa ich hľadať na
dvor. Začula som známe zvuky.
Nechcela som veriť vlastným
ušiam. Zdá sa mi to? Opatrne som
otvorila dvere do stodoly a nazre-
la do nej. Výkrik radosti mi uviazol
v hrdle.  

     Uprostred stodoly stáli moji rodičia. Mama držala kyticu ruží. A otec s dojatím
držal uzdu. Bolo to neuveriteľné! Ja mám vlastného koňa! Slzy radosti mi stekali
po tvári. S nesmiernou hrdosťou som si na neho vysadla. Prvú jazdu som si vy-
chutnala na lúke. Vôkol nás kvitli lúčne kvety, vietor dovial vôňu lesa a vtáci nôtili
radostné piesne. Cítila som sa ako v raji. Svet z chrbta koňa vyzerá inak – krajšie.
Ani som si neuvedomila, ako rýchlo plynie čas a domov som sa vrátila až večer.
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Váh je celkom divá rieka,
z potokov sa nám hneď zlieva.
Jeden biely ako krieda
do druhého sa nám vlieva.
 
Biely Váh, Čierny Váh,
potečieš k nám azda rád?
Od Tatier k nám prichádzaš,
pri Žiline sa nám stáčaš.
 
Potom už len priberáš,
príliš sa neobzeráš.
Už len tečieš na juh skrátka,
nie si veru taká krátka.
 
Pri Komárne sa nám strácaš,
do Dunaja sa tam vlievaš.
Pritom si však najdlhšia
naša rieka najkrajšia.

Martin Krupa,
ZŠ, Sídlisko SNP,

Galanta

Váh Najkrajšia krajina
     Mám rada našu krajinu, je taká nádherná
a pestrofarebná. Najviac zo všetkého sa mi
páči naša škola. Je maličká a pri tom útulná.
Všetci hovoria, že bez školy sa nikam nedosta-
nem, ale ja sa veľa učím, pretože chcem byť
nápomocná ako super človek v našej maleb-
nej krajine.
     Nádherné sú lúky a kvety, teplé lúče slnka.
Každý človek, každé dieťa by malo byť šťastné,
usmievať sa a tešiť sa z našej prenádhernej
krajiny, ktorá má nielen dobrých ľudí, ale aj
vtáčiky a zvieratká, no a hlavne našu čarovnú
prírodu. Som hrdá na svoju krajinu nazývanú
Slovensko.

Sofia Záhorská,
ZŠ s MŠ, Dolné Saliby
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Kedysi Daidalos vo svete bol,
postavil skoro každý dom.
Talós – umelec a vynálezca v jednom
– vynikal ešte viac nad Daidalom.
 
Daidalos naňho veľmi žiarlil,
z aténskeho hradu ho zhodil.
Jeden chodec ho uvidel,
Daidalos na Krétu odišiel.
 
Na Kréte vládol Minós – veľký kráľ,
skoro celý sud piva vychlontal.
Daidalovi sa na Kréte nepáčilo,
chcel odletieť so synom Ikarom.
 
Nakoniec predsa náhle odišiel,
na druhej strane Grécko uvidel.
Ikaros slnko vidieť chcel,
preto ešte vyššie vyletel.
 
Bola to veľká smola,
vosk sa mu roztopil
a letel do mora.
Daidalos syna pochoval,
ostrov po ňom pomenoval.

Daidalos a Ikaros

Zuzana Melayová –
Lenka Laluchová, 

ZŠ, Sídlisko SNP, Galanta

     Každý si pod slovom šťastie predstaví nie-
čo iné. Niekto považuje za šťastie dostať no-
vý mobil a niekto, že sa vôbec môže najesť.
Nevedela som, čo znamená šťastie pre mňa. 
     Rodina, zdravie, kamaráti mi pomáhajú
byť šťastnou. Úsmevy na tvárach mojich naj-
bližších ľudí ma urobia šťastnou. Ako som
tak rozmýšľala, na prečistenie hlavy som si
išla zakorčuľovať na ľad. Všetky problémy
a starosti boli zrazu preč a jediné, čo som cí-
tila, bola láska a vášeň. Každý jeden odraz
mi prinášal pocit slobody. A keď som sa za-
myslela nad svojimi pocitmi, vedela som, čo
znamená šťastie pre mňa. Pocit šťastia viem
nájsť aj v maľovaní. Všetky pocity mi prejdú
zo srdca do ruky a pomocou štetca a farby
ich vypustím na plátno. 
     Pocit šťastia by mal cítiť každý, či už to je
pre dobrú známku, pre novú knihu, pre
zdravú rodinu či domov. Bez šťastia sa nedá
žiť. A keď si poviete, že ste často smutní, ste
vlastne aj šťastní. Lebo bez smútku by sme
si nevážili šťastie.

Šťastie

Martina Domanovská,
ZŠ, Štefánikova ulica, Galanta
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