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     Milí tvoriví priatelia, 
     aj vy máte pocit, že čas plynie veľmi rýchlo? Len nedávno sme vám prostred-
níctvom časopisu Pod lupou / Nagyító alatt želali príjemné letné prázdniny a už
máme pred dverami Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Ako malý predvianočný
darček vám dnes venujeme ďalšie číslo, v ktorom sú uverejnené vaše výtvory.  
     Toto vydanie je netradične málo venované tematike Vianoc a zimy, našli sa
však iné zaujímavé námety, ktoré vás zaujali a tak ste ich spracovali vo svojom
štýle. Niektoré boli zo života – veselé aj vážne, mnohé fantazijné, našli sa školské
strasti-slasti a dokonca aj čosi o knižnici. :) 
     Ďakujeme, že ste nám pomohli opäť poslať do sveta náš aj váš časopis, želá-
me ako vždy veľkú dávku nápadov a tešíme sa na stretnutie v lete.
      Veselé Vianoce a krásne prázdniny praje

NA ÚVOD / ELŐSZÓ 

redakčná rada

     Kedves alkotó barátaink,
     Hogy repül az idő! Nem is olyan régen kívántunk Nektek a Pod lupou / Nagyító
alatt hasábjain kellemes nyári pihenést, és már küszöbön a karácsony, az év
kétségtelenül legszebb ünnepe. Mint kis, megelőlegezett ajándékot nyújtjuk
most át lapunk legújabb számát, melyben egytől-egyig a Ti írásaitok szerepel-
nek. Idén szokatlanul keveset foglalkozunk a karácsony és tél tematikájával, elő-
térbe kerülnek azonban egyéb érdekes témák, melyek megszólítottak Benne-
teket, és amiket érdemesnek tartottatok a lejegyzésre. Akad köztük életből vett
igaz történet, sok képzelet szülte mese,  iskolai gondokra és könyvtárra fóku-
száló szösszenet. :)
     Köszönjük, hogy idén is segítettetek megalkotni és útjára indítani közös
folyóiratunk friss számát. Ahogy minden évben, úgy ez alkalommal is reméljük,
hogy  ötletben és ihletben bővelkedő időszak vár Rátok. Mi pedig örömmel
nézünk a nyári találkozás elébe.
     Kellemes karácsonyt és pihenésben gazdag szünidőt kívánunk
mindnyájatoknak

A szerkesztőbizottság
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Knižnica
Do knižnice chodím rád,
kniha je môj kamarát.
Každá svoj sen o čitateľovi sníva,
oddávna mu príbeh rada  odokrýva.
Mnohým z nich sa teším vždycky,
mám rád román historický.
S jazykovými je tiež psina,
dávno ma baví angličtina.
Mnohokrát zas srdce mi zvedavosťou rýchlo bije,
keď sa zas začítam do stránok encyklopédie.
Niektoré ma poučia, pri iných sa zabavím,
a pre ďalšie z nich v knižnici rýchlo sa zastavím.
Teším sa, že u mňa pobudnú a čoskoro už otvorím ich strany,
každým dňom objavím čosi nové, svet tajomný časom zapísaný.

Patrik Takáč,
ZŠ, Sídlisko SNP, Galanta
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Jeseň je už tu,
zamávaj výletu!
Zo školy domov,
cez prázdniny do hôr.
V lístí sa s kamošmi hrať,
a potom domov ísť spať.
Na Dušičky tajomné
spomínam a trochu smútim.
Na Halloween párty mám, 
kostým si už vyrábam.
A tu je prekvapko!
Na sprievode so sv. Martinom, 
lampiónov je tu celý zbor!
Už prišiel posledný deň prázdnin, 
no čo už, tašku si do školy balím.
To sú jesenné prázdniny,
dúfam že sa Vám páčili.
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Petra Bednárová,
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

Jesenné prázdniny

Esős őszi napon...
Esős őszi napon ablakon kinézve
nem látom már a nyár egyetlen jelét sem.
A fejemben még mindig él a gondolat:
hogyan lehetne visszahozni a nyarat?
 
Esős őszi napon az ablakon kinézve
lehulló levelek sorjában mesélnek
az esti bandázásokról a haverokkal,
soha véget nem érő nappalokkal. 
 
Esős őszi napon az ablakon kinézve
magam előtt látom a sok emléket.
Bár hiányzik a nyár varázsa,
boldogan gondolok ezután a mára.

Risnyovszky Dorina Alexa,
Mészáros Dávid Alapiskola 

és Óvoda, Nagymácséd
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Jeseň sa stráca v oblakoch,
teplo sa objavuje už len v snoch.
Vtáctvo odlieta do teplých krajín,
zvieratstvo zaspáva v útrobách jaskýň.
 
Na stromoch nezostal ani list,
medvede nehľadajú si korisť,
pôda farbí sa dobiela,
na zemi nebude rásť ľalia.
 
Jazerá, rieky pokrývajú sa ľadom.
Vianočná výzdoba skrášľuje dom,
všetci zdobia stromčeky,
Ježiško balí darčeky.
 
Z oblohy padajú biele vločky,
deti pod stromčekom hľadajú hračky.
Všetko sa k spánku ukladá.
Z oblohy zlatá hviezda padá.

Zimná nálada

Natália Mezeiová, 
 ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

Vločky sa chumelili
až celé mesto vybielili,
deťom do oblokov zaleteli,
dobrú noc im zaželali.
Že im prídu Vianoce
a cencúle na nose.

Zima

Kristína Gulášová, 
 ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta
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Alex komár letí,
prišiel navštíviť deti.
Pozbieral im všetky smeti.
Zrazu odvetí:
Deti, je ráno, treba vstať,
do školy sa nachystať!
A raňajky pripraviť,
či sa radšej v bufete zastaviť?
Kúpim si tam zapekačku,
cestou domov nakŕmim mačku.
A keď večer nastane,
výr na strechu pristane.

Laura Repková, 
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

Školský deň

  Môj týždeň
Dnes sme boli v škole,
a teraz sme na kofole.
Zajtra budeme hore,
a potom zas dole.
Streda bude skvelá,
budeme mať Kmeťa.
Kmeťo bude dobrý,
ukáže nám boby.
Štvrtok bude hrúza,
budeme mať Lujza.
Lujza bude hrozný,
zasa bude pyšný. 
Piatok bude veselý,
víkend je už pred nami.
V sobotu sú výlety,
pôjdeme aj na hrady.
V nedeľu sa učíme,
dobre sa aj vyspíme.
To je celý týždeň môj,
mám aj krúžky – ojojój.

Laura Bábiová,
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta
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     Én mint iskolatáska sok könyvet és füzetet cipelek. Ugyanis a gazdám szinte
mindent belém tuszkol. A színem fekete és a hasamon egy kolibri van. Az iskolá-
ban a szünetekben néha belém rúgnak a gyerekek, s ez nekem nagyon fáj. A gaz-
dám az iskolában folyamatosan kiveszi belőlem a könyveket, majd újra vissza-
rakja. Amikor a gazdámmal ebédelni megyünk, akkor neki sajnos sietnie kell,
hogy ne legyen az utolsó, ezért ilyenkor engem csak úgy lehajít a padra.
     Emlékszem, mikor engem a család a világhálóról rendelt, s egy hatalmas do-
bozban szállítottak házhoz, a gazdám mérges lett, mert a fele doboz üres volt.
Nem szeretem, amikor a gazdám hazaérkezte után bedob a sarokba. De még
ennél is rosszabb, ha egész nyáron bennem hagyja az uzsonnáját. Azt szeretem,
ha megfürdetnek, hogy tiszta legyek. Olykor félretesz a gazdi, s helyettem egy
zöld hátizsákot visz magával. Igaz, addig pihenhetek egy kicsit…
     Mégis boldog vagyok, hogy ilyen gazdihoz kerültem, lehetne ez rosszabb is.
Azért élek, hogy szolgáljam a kicsi gazdámat. Iskolatáskaként nincs rossz sor-
som, bár néha így panaszkodom, ahogy most.

Gyurcsy Viktória, 
Széchenyi István Alapiskola és Óvoda, Felsőszeli

Iskolatáskám panasza

Gáspár Karin, 
Kodály Zoltán  Alapiskola, Galánta

     A gimnáziumra azért esett a választásom, mert sok barátom jár oda, és ők ja-
vasolták, hogy érdemes kipróbálnom. A gimnázium azoknak jó, akik még nem
tudják, mit szeretnének kezdeni a jövőjükkel. Én is közéjük tartozom, mert még
fogalmam sincs, mi szeretnék lenni, ha nagy leszek. Az iskolákat persze nézege-
tem, és gondolkodom, hova lenne érdemes mennem, de eddig a gimnázium a
legvalószínűbb. Remélem, a gimiben töltött négy év ráébreszt arra, hogy miben
vagyok jó, és mit lenne érdemes csinálnom az életben.

„Jövő“
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O mačke, ktorá sa bála myši
 Raz sa mačka bála myši.
– Prečo?
Nech sa táto tajnosť tíši.
Jeden letný večer napadlo hrať mačku
s myšou naháňačku.
Keď sa mačka schovala,
myška ju ľahko nenašla.
– Kam to tá mačka, tak ďaleko zašla?
Schovala sa do školy,
kde sú prázdne komory.
A zrazu, KUK!
A myška hneď jej hovorí:
– Mačka, mačka, mačička,
pristane ti mašlička!
Mačka sa pustila do behu,
lebo vedela, čo myš bude stvárať.
Predsa by ju mohla do vody ponárať...
Odvtedy sa táto mačka bojí myši,
no nech sa táto tajnosť tíši!

Laura Repková, 
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta
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     Mi az a szelektív hulladékgyűjtés és kinek jó?
     Hallottam már erről, de mikor a saját szobámban kellett először igazán egye-
dül rendet raknom, akkor jöttem rá, hogy mi a lényege. Ha valamit kidobok a
kukába, azt már elveszítettem, nem látom többé, és inkább azon kezdtem gon-
dolkodni, hogyan alakíthatnám át úgy, hogy továbbra is hasznos legyen. Vagyis
így nem vész el, csak átalakul, így kevesebb szemetet termelünk. Készült így már
nálunk wc-papír gurigából rakétakilövő állomás, kartonpapírból, színes újság-
papírból fényképkeret és könyvjelző, csipkéből és pamutból karácsonyfadísz,
befőttesüvegből ceruzatartó vagy váza, kinőtt ruhából bevásárlótáska és még
sorolhatnám. Az is lehet, hogy ti már ennél is ügyesebbek vagytok. Ez azért jó,
mert a legjobb hulladék az, ami nincs. 
     – Tudtad, hogy az ingyenes szórólapok legnagyobb része úgy kerül a kukába,
hogy bele sem nézünk?
     – Tudtad, hogy a háztartási olaj veszélyes hulladéknak számít? A Slovnaft
benzinkutakon leadott olajból például bioüzemanyagot állítanak elő. 
     – Tudtad, hogy egy műanyag palack gyártásához háromszor annyi vízre van
szükség, mint amennyit beletöltenek? 
     – Tudtad, hogy a befőttes üvegek teteje fémként újrahasznosítható?
     – Tudtad, hogy a lejárt vagy feleslegessé vált gyógyszert nem szabad kidobni,
hanem a patikában kell leadni?  
 

Kukamanó

     Az első lépés a termékek megvásárlásánál
kezdődik, hiszen egy részük később hulla-
dékká válik. Keressük azokat a csomagolá-
sokat, amelyek újra feldolgozhatók, és kerül-
jük azokat, amelyek nem! Kezditek már
kicsit érteni? A szelektív hulladékgyűjtés azt
jelenti, hogy a különböző anyagú hul-
ladékokat külön gyűjtjük. Tehát figyeljünk
oda, hogy melyik kukába milyen szemetet
dobunk!      
Költöttem erről egy verset is:
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Mihalovič Marcell
Széchenyi István Alapiskola

és Óvoda, Felsőszeli

Kukamanó vagyok, 
Gyomrom mindig korog.
Nem mindegy ám pajtás, 
Szemeted hova dobod.
 
Sárgába műanyagot, 
Kékbe papírt pakold,
Pirosba a fémet,
Zöldbe az üveget dobd!
 
Ha csak ezt betartod,
Szokásod megtartod,
Így leszel a jövőben
Segítő kis barátom.

Ha én kukamanó lennék
Kukamanóval először az óvodában
találkoztam. A kukamanó a kukák sztárja
volt. Arra tanított, hogy külön ládába dob-
juk a szemetet. A ládákban műanyag, papír
és üveg található.
Ha kukamanó lennék megenném
a szemetet.

Takács Mihály,
Széchenyi István Alapiskola 

és Óvoda, Felsőszeli
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Kukamanó az én nevem, 
dolgom a környezetvédelem.
Figyeljetek gyerekek,
 ti is óvjátok a környezetet!
 
Takarékos légy az energiával, 
a vízzel, levegővel, fával!
Ne vágd ki az erdőt ,
ültess fát, de ne csak kettőt!
 
Védelmezd az élőlényeket,
takarítsd a településedet!
Fontos a hulladék osztályozása, 
és a megfelelő kukába rakása.
 
Ne felejtsd el a színeket, a sárga kukába csak műanyag mehet!
A zöld gyűjtőbe dobj üveget,
 a kékbe papír, a pirosba elektronika mehet.
A környezeted is jobb lesz, ha becsülöd azt, ami körülvesz!

Ha én lennék a Kukamanó

Vanko Norbert Bence,
Széchenyi István Alapiskola és Óvoda, Felsőszeli
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Kék kantáros nadrág, tömzsi
alkat, vidám természet. Ő
a kukamanó.
Az oviban találkoztam vele
először. Segédjével figyel-
meztetnek  arra, hogy ne
szemeteljünk. 
Kukamanó helyében én is ezt
tanítanám: Bármerre jársz, ne
szeméttel jelöld az utat!

Szabó Noémi,
Széchenyi István Alapiskola

és Óvoda, Felsőszeli

Ha én kukamanó lennék

     Kicsi koromtól nagyon szerettem a meséket és a történeteket, de nemcsak
hallgatni, hanem mesélni is. Valószínű, hogy ezt a dédpapától örököltem.
Az élet nem volt vele kíméletes. Kisgyerekként elvesztette az édesapját. Már kicsi
korától dolgozni kényszerült. A II. világháború előtt négy évig volt katona, majd
végigharcolta a háborút, miután fogságba kényszerült. Egy német városban
esett fogságba, ahol 80000 ember volt a táborban. A fogságban volt egy balese-
tük is, mikor kifordultak a plátós kocsiról a cukorborsó közé.
Sokan meghaltak, de ő túlélte!
     Elmondhatom, hogy a háborún a jókedve és optimizmusa segítette át.
Unokáinak sokat mesélt az átélt dolgokról, de ezeket is humorral fűzte. Fuvaros-
ként dolgozott, s vasárnap szívesen kártyázott. Idős korában is sokat dolgozott a
ház körül.
     Sajnos én nem ismertem, de számtalan történetet hallottam róla.
Elmondható, hogy derűlátása elkísérte őt a bölcsőtől a koporsóig!

Bölcsőtől a koporsóig

Pleva András Álmos,
Széchenyi István Alapiskola és Óvoda, Felsőszeli
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     Kde bolo, tam bolo, boli raz dve čarodejnícke školy. Prvá sa volala Elixír a dru-
há sa volala Bubli-Dubli. V škole Elixír mali veľa predmetov, no najviac upred-
nostňovali varenie elixírov a v škole Bubli-Dubli varenie bublajúcich elixírov. 
     Do škôl nechodili deti, ale dospelí čarodejníci a čarodejnice. Školy spolu od-
jakživa dobre vychádzali, no tento rok sa to zmenilo. Školy sa totiž začali hádať,
ktorá z nich je lepšia.
     V škole Elixír riaditeľ Metlofúz so zástupkyňou Oxanou začali hádku a očakáva-
li výhru. Sústredili sa preto skôr na vedu a hodina Metlojazdy sa preto zanedbá-
vala. Naopak v škole Bubli-Dubli riaditeľka Xénia so zástupcom Fidlikánom chce-
li vyhrať tiež, a preto začali zanedbávať vedu, zrušili hodinu Čaroslova a upred-
nostnili Metlojazdu.
     Dni ubiehali rýchlo, až nadišiel deň súťaže. Rozhodca Čarloch vybral disciplíny
a povedal: 
     „Disciplíny sú Čaroslovo, Metlojazda, Elixiroj a Súboj čarodejným prútikom.
Prosíme súťažiacich, aby sa dostavili k porote, aby sme ich prihlásili.” 
     Všetci sa prihlásili a nasledovalo Čaroslovo. Ich úlohou bolo správne napísať
všetky vybrané slová. 
     „Bod pre školu Elixír,“ ozvalo sa od poroty. 
     Ďalšia disciplína bola Metlojazda. Súťažiaci museli čo najrýchlejšie prejsť cez
vyznačenú trasu. 
     „Bod pre školu Bubli-Dubli,“ oznámil Čarloch. 
     V Elixiroji bolo úlohou urobiť elixír, ktorý mal vyzerať ako vzdušný vír. 
     „Bod pre školu Elixír,“ povedala porota. 
     Nakoniec prišla posledná disciplína – súboj čarodejným prútikom. Zadanie
znelo takto: „Pomocou čarodejného prútika nakreslite akýkoľvek obraz. Ten,
ktorý bude najkrajší, vyhráva.“ 
     Napokon dostala bod škola Bubli-Dubli.
     Všetci sa po náročnom dni išli občerstviť do čarokaviarne – všetci okrem poro-
ty. Kým čarodejnice a čarodejníci pili limonády a oddychovali, porota rozmýšľa-
la, čo urobiť, keďže školy mali remízu. Niekto z poroty dokonca navrhol, aby uro-
bili aj piate kolo, ale ostatní členovia nesúhlasili. Po dlhom rozmýšľaní však
spravili záver: 

Súťaž čarodejných škôl



Pod lupou Nagyító alatt

Myslím na teba každým krokom,
srdce moje si otvorila.
Nie je to ako láska k predkom,
je to nejaká iná sila.
 
Myslím na teba každým dňom,
dušu moju si presvedčila,
že láska k všetkým tvorom
nie je, ako keby si na mňa ty myslela.
 
Myslím na teba každým zvukom,
ktorý začujem.
Už viem, že láska nie je krikom,
je iná, keď tvoj hlas počujem.
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     „Milí súťažiaci, keďže všetci vieme, že školy majú remízu, rozhodli sme sa, že
víťaza neurčíme, lebo si myslíme, že obidve školy sú rovnako dobré. Preto by
nebolo fér, keby sme vyhlásili víťaza a piate kolo robiť nebudeme. Máme však pre
vás návrh. Čo keby ste sa spojili a vznikla by jedna spoločná škola?“ 
     Školy napokon súhlasili a vnikla jedna škola a volala sa Bublajúci elixír. 

Petra Bednárová, 
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

Myslím na teba

Filip Karkuš, 
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta



Pod lupou Nagyító alatt

14

     Egyik májusi reggelen úgy döntöttünk, hogy kertészkedni fogunk. Elmentünk
a közeli gazdaboltba, és a húgommal választottunk magokat. Fátyolvirágot vá-
lasztottunk, ami hat hét alatt virágzik ki. Vettünk még krókuszt és jácintot, mert
ezek egészen októberig virágoznak. Otthon elkezdődött a munka. Kis gödröket
ástunk, én beleszórtam a magokat. Majd Sárival hoztuk az öntözőkannát, és
meglocsoltuk. A napra tettük. Másnap Sári átjött a szobámba és kiabálta: Emma
nézzük meg a virágot! Megnéztük, de csak a földet láttuk. Anyu mondta, hogy
türelmesnek kell lennünk. Bizony, pár hét múlva kibújt egy szár, majd jött a
bimbó, végül gyönyörű virág lett belőle.
Azóta szeretünk kertészkedni.

A virágültetés

Marafkó Liliána, 
Kodály Zoltán Alapiskola, Galánta

Velem történt…
     Mint minden gyerek, én is vágytam már egy házi kis kedvencre. 
     Egy szép vasárnapi napon elmentünk az Ella mamáékkal a kisállat kiállításra,
Nyitrára. Mindig izgatottan járok oda, mert szeretem az állatkákat. Nagyon örül-
tem, mikor egy idős bácsi ládájában kiscicák nyávogtak. Odamentünk megnézni
őket. A bácsi azt mondta nekem: Nyugodtan válassz egyet, és hazaviheted! 
     Nagyon megörültem, és már rakta is bele nekem egy dobozba. Mikor hazaér-
tünk, anyu csodálkozva lesett, hogy mit is hozhattam haza. Az udvaron kienged-
tem a dobozból, és bemutattam neki az új otthonát. Készítettem neki egy helyet,
ahol lustálkodhat, és pamutgombócot, amivel játszhat. Azóta gondoskodom ró-
la és örülök, hogy teljesült egy kívánságom. Anyu is örült, hogy nem egy
hörcsögöt vittem haza. 
Legközelebb egy kiskutyusra szeretném rávenni szüleimet.

Tóth Lara, 
Széchenyi István Alapiskola és Óvoda, Felsőszeli
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     Vydra Ema a rybárik Leopold si dohodli stretnutie na brehu širokého potoka,
ktorý sa kľukatil lesom. Chystali sa súťažiť v chytaní  rýb a ako rozhodcu si pri-
zvali bobra Hektora. Ulovené ryby budú ukladať každý na svoju stranu brehu 
– napravo od Hektora vydra a naľavo rybárik.
     Zaznel povel na štart. Leopold zletel z konára a už bol pod vodou. Vydra Ema
sa odrazila od brehu a čľup, tiež zmizla pod hladinou. Keď sa vynorila, mala v pa-
puľke malého pstruha. Leopold položil do trávy na druhom brehu malú strieb-
ristú rybičku. Keď sa Ema vynorila znovu, tvárila sa sklamane. Aj Leopold sa po-
noril druhý raz, ale zobáčik mal prázdny. Kam sa len ryby podeli? 
     – Idem sa poobzerať po okolí, – oznámil Hektor priateľom, – možno niečo za-
hatalo bystrinu na mieste, kde sa rieky rozdeľujú.
     A vskutku! Hektor prichytil svojich synovcov, ako stavajú na rieke priehradu.
     – Čo to tu stvárate? – hrešil Hektor malé bobríčatá.
     – Hráme sa, ujo! Súťažíme, kto postaví krajšiu priehradu. My tu, a bratranci 
o kúsok vyššie.
     – To je pekné, že sa učíte stavať priehrady, – pochválil ich Hektor, – no nevyb-
rali ste si to správne miesto, ryby teraz tadeto nemôžu plávať!
     Malé bobry sa na neho zarazene pozerali, veď priehrada bola skoro už hotová!
     – Mám návrh, – vraví im Hektor, – pomôžem vám povyberať triesky z rieky a
ukážem vám miesto, kde si ich môžete zase postaviť.
     Potom sa Hektor vrátil k Eme a Leopoldovi, ktorí klebetili na brehu.
     – Priatelia, ryby sa čoskoro vrátia, – povedal im bobor, – moji synovci nanič-
hodníci zahatali prúd rieky priehradou.
     – To je dobrá správa, – povedala Ema, – no ja a Leopold sme sa však rozhodli,
že nebudeme loviť ryby len tak pre zábavu. Nachytáme iba toľko rýb, koľko 
budeme zvládať jesť. Nesmieme predsa mrhať potravou!
     – To je múdre rozhodnutie, – pochválil ich Hektor. 
     Zaželal im pekný deň a pobral sa domov.

Laura Repková, 
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

Rozprávka o vydre a rybárikovi
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     Az emberek élete egy gyönyörű szőttes. A sátán időnként belekap ollóval a
szőttesbe, de Isten azon nyomban ott van, és már bogozza is össze a szálakat.
Mindegy, mit vág el a sátán, végül a szőttes mégis szép lesz. 
     A november 13-át követő napokban az élet visszatért a megszokott kerékvá-
gásba, mégsem volt rendben semmi. Egy kicsit olyan volt, mintha az ember ki-
fordítva vette volna fel a kedvenc pólóját: fel lehet ismerni, hogy ugyanaz a póló,
mégis dörzsöl, kilátszik a varrás, kilógnak a címkék, a színe halványabb, és a fel-
irat is visszafelé van írva rajta. Csakhogy, szemben a pólóval, a világ menetét
nem lehet visszafordítani. Örökre így marad, míg végül mindenki megszokja a
változást. 
     Egy Nagypapa... Édesanya... Édesapa... Osztálytárs... Munkatárs... Barát... és
Gyermek. Az orvosok idejekorán megtanulják, hogy a halál az élet része. A szü-
lőknek ugyanezt nem volna szabad megtanulniuk. Fájdalmas tovább élni a sze-
retteink elvesztése után. Egyszerűen fáj. Fáj végigmenni a folyosón, vagy kinyitni
a hűtőt. Fáj felvenni egy pár zoknit, vagy fogat mosni. Az étel íztelen. A színek el-
szürkülnek. A zene bántja a fület, ahogy az emlékek is a szívet. Ránézünk vala-
mire, amit máskor szépnek találnánk – a bíbor égre naplementekor, vagy a gye-
rekektől nyüzsgő játszótérre –, és mindez valamiképp csak mélyíti a
veszteségérzetet. A gyászt így, magányosan hordozzuk.
     Nagy fájdalommal tekintünk vissza november 13-ra, hiszen ezen a napon sok
szülő veszítette el gyermekét, míg mások egyéb családtagjukat. Ezúton is
köszönjük a nagymácsédi Mészáros Dávid igazgatóságának és tanárainak, hogy
az iskolánk bejáratában egy kis oltárt készítettek az elhunytak emlékére, és no-
vember 15-én reggel 8 órától este 8 óráig éghetett értük a gyertya. A gyászoló
ismerősök, barátok, de főleg az elhunytakat sirató családtagok fogadják
mindannyiunk őszinte részvétét!

November 15-én Szlovákia feketébe öltözött

Kempski Sára, 
Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Nagymácséd
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Sandra Žemberová, 
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

     Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale i zmien v po-
časí. Táto pani je aj predzvesťou zimy, ktorá prináša do našich príbytkov pokoj
a dni oddychu. 
      Jeseň prichádza pomaly a po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda so svo-
jím chladným počasím. Okrem chladného počasia prináša aj to, čomu sa my žia-
ci netešíme, začiatok školského roka. S príchodom jesene sa mení celá príroda.
Ulice sú plné opadaného lístia, ktoré vytvára pestrofarebné koberce. Štebotavé
lastovičky čoraz viac utíchajú a odlietajú prečkať tuhú pani Zimu do teplých kra-
jín – do ďalekej Afriky. Ostatné zvieratká nelenia a usilovne znášajú do svojich
brlohov zásoby potravy, ktorá im pomôžu prežiť mrazivú zimu. 
      Jeseň do istej miery vplýva aj na ľudí. Dni sú čoraz kratšie, slniečka je menej
a aj studený vietor začína vystrkovať svoje rožky. Môžeme sa zababušiť do teplej
deky, popíjať horúci bylinkový čaj a venovať sa záľubám, na ktoré inokedy nebol
čas. 
      Ale treba sa pozrieť aj na iné stránky jesennej prírody, ako je zber plodov a ze-
leniny, ktoré nám budú počas zimy dodávať vitamíny a ochránia nás pred pazúr-
mi neželaných ochorení. Polia osirejú a už len krákajúce vrany nám podávajú
zvesť o prichádzajúcej jeseni. 
      Čaro jesene dokážu oceniť najmä deti váľajúce sa v kope lístia, alebo stačí len
pohľad na lietajúceho draka, ktorý plachtí na zatiahnutej, ba až tmavej oblohe,
unášaného ujom vetrom k nedohľadným výšinám. Deti ešte športujú vďaka cyk-
lotrasám, ako i posledným dlhým peším túram po lese. 
      Toto kúzelné obdobie je podľa mňa asi najkrajšie z celého roka. Jeseň je veľ-
mi neobyčajné ročné obdobie so svojskou nádhernou atmosférou. 

Čaro jesene
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Patrik Troiak, 
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

     Jeseň je najvhodnejší čas na prechádzky, relax a pohodu. Keď začne zo stro-
mov padať prvé ohnivé lístie a vetvičky kríkov pospájajú pavučinové nite babie-
ho leta, nadíde čas na dlhé, tak trochu i meditatívne prechádzky prírodou
v sprievode zubatého usmievajúceho sa slniečka. Pozvánku nám posiela jesenný
vzduch, obťažkaný vôňou dozretých plodov, lesných húb i voňavého sena v kr-
melcoch. Dokážeme odolať? Istotne nie. 
     Sústredene obdivujeme pod stromami, papradím a šuštiacimi listami farebné
dary jesene. Môžeme si tak ešte nazbierať zopár hríbov, jesennú kyticu posled-
ných lúčnych kvetov i liečivé šípky. Oddýchnuť si pri ohníku a zahodiť do neho
všetky svoje starosti a problémy. Pochutnávame si na plodoch matky Zeme, kto-
ré svoju silu ťahali z hlbín a čerpali priamo i zo slnka. Burčiakom nám jeseň dáva
možnosť prečistiť si krv, aby sme v zime nepodľahli chorobám. Jeseň je vhodné
obdobie na púšťanie šarkanov, ako i na posledné cyklistické túry. Človek sa po-
tom vracia domov s dobrým pocitom sviežosti. 
     Pobyt na čerstvom vzduchu urobí dobre nielen tele, ale i našej duši. Život
v prírode upadá do absolútneho ticha a pokoja. Skrýva v sebe mnoho tajomné-
ho, ale chystá nám i mnoho prekvapení. 

Chvála jesene
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Sebastián Ašváni, 
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

     Jeseň je jedno z tých najkrajších, najúžasnejších a najfascinujúcejších období,
ktoré k nám prichádza každý rok. To čaro prekrásnych farieb nás vnáša akúsi dy-
namickú atmosféru, ktorá v nás vytvára pocit pokoja a lásky. 
     Už na nás nepôsobia tie silné, vznešené slnečné lúče, lebo slnko zmenilo svoje
pôsobisko. Rána bývajú zahalené do bielej a hustej tajuplnej hmly. Na konároch
stromov, listov a kríkov sú utkané pavučinky z tenkých chumáčov, ktoré voláme
babie leto. Niekedy sa objavia už aj drobné kryštáliky ľadu. Keď sa vietor začne
naháňať, listy sa bez váhania naháňajú spolu s ním a šepocú si slastné tóny jese-
ne. A potom jemným, ladným pohybom padajú na všetky strany sveta. Vietor,
nazývaný aj poštár jesene, roznáša tieto listy po celom svete. Všetko naokolo hý-
ri množstvom farieb. Listy sú pomarančovo-oranžové, alebo slabo oranžové,
žlté, tmavočervené, hnedé a vytvárajú nespočetné kombinácie farieb. Každučký
listnatý strom sa zbavuje svojho starého ošatenia a pripravuje sa na dlhú, nespú-
tanú zimu. Jedine strom s ihlicami si zachováva svoju smaragdovozelenú farbu.
     Okrem ošatenia zo stromov padajú aj plody, jablká, orechy a slivky. A práve
niektoré z nich si zvieratá chystajú na zimu. Vinohrady sú obsypané veľkými,
šťavnatými strapcami hrozna. Sťahovaví vtáci odlietajú do teplých krajín a zveri-
ne narastá hrubšia, hustejšia srsť. Každý sa chystá na zimu.
     Treba sa vedieť zahľadieť do všetkých pokladov, ktoré v sebe skrýva tajomná
a neprebádaná jeseň. Ale tie najväčšie sympatie v nás prebudila bohatou a ma-
jestátnou prírodou, ktorá nám dodáva ľúbozvučnú eufóriu. 

Pestrofarebná jeseň
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Gabriela Kövágóová, 
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

     Žijeme v dobe plastovej. Plasty sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho života
a uľahčujú nám život. Stačí sa rozhliadnuť okolo seba, aby sme zistili, že ide
o veľmi užitočný a najčastejšie používaný materiál v každodennom živote. Stre-
távame sa s nimi na každom kroku. Nájdeme ich dokonca v našom oblečení,
kozmetike ako aj v ľudskom tele (mikroplasty, ktoré sa nám do tela dostávajú
konzumáciou rýb). Okrem toho sa uplatňujú aj v medicíne, vyrábajú sa z nich
kontaktné šošovky. 
     Používanie plastov sa v poslednom polstoročí zvýšilo dvadsaťnásobne, pri-
čom v najbližších dvadsiatich rokoch sa má ešte zdvojnásobiť. Štvorčlenná rodi-
na dnes vyprodukuje za jeden rok až okolo 150 kg plastov. O desiatky rokov bu-
de naša planéta zaplnená plastami a odpadom. Už teraz  ich máme v moriach
a oceánoch celé tony. Mali by sme s týmto konečne niečo robiť. 
     Separujeme a recyklujeme odpad, namiesto plastových fliaš používame skle-
nené fľaše, z recyklovaných plastov stavbári dokonca stavajú cesty. V dnešnej
dobe sa mladý človek zaujíma o módu, a preto sa niektoré svetové značky sna-
žia motivovať mladých ľudí k zbieraniu odpadu, čo je samozrejme prospešné
celému svetu. Napríklad celosvetovo známa značka Adidas sa rozhodla vyrobiť
viac než milión párov topánok z plastov, ktoré znečisťovali oceány. 
     Keď chceme, aby naša planéta za pár rokov nebola pokrytá plastami, mali by
sme každý pre to niečo urobiť. Používajme preto radšej kovovú alebo papierovú
slamku ako plastovú. Na nákupy sa vyberme radšej s taškou plátennou ako plas-
tovou. V obchode si radšej vyberme fľašu sklenenú ako PET fľašu. 
     Začať sa dá aj maličkosťami, preto začnime sami od seba.

Plasty, plasty, plasty...
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