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Vážení čitatelia,  

písanie akéhokoľvek druhu je ťažké, ale obohacujúce. Byť kreatívny 

môže byť tiež ťažké a náročné na čas, ale taktiež nesmierne zábavné 

a uvoľňujúce. 

Tvorivé písanie nabáda žiaka zapojiť do aktivity celú osobnosť,jej skú- 

senosti, emócie, inteligenciu i pozornosť, predstavivosť i obrazotvor- 

nosť. Ako sa našim talentovaným žiakom v ich tvorivej práci darilo, 

ohodnoťte sami...    

Veríme, že aj štvrtý ročník  Zborníka literárnych a výtvarných prác 

žiakov našej školy, ktorí sa v školskom roku 2013/2014 zapojili do 

súťaží vo vlastnej literárnej a výtvarnej tvorbe, vás osloví. Ponúkame 

vám ich výtvarné, básnické či spisovateľské prvotiny. Vznikali pod 

vedením pedagógov, ktorí im pomáhali pri osvojovaní si princípov 

tvorivého písania.  

 

 

 

 Príjemný estetický zážitok vám želajú  

                                                    zostavovatelia zborníka.                
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RODINA 
 

Bezpečie a lásku len rodina ti dá, 
pocíti to ten, kto naozaj ju má. 

 
Starostlivá mama bozk na noc ti dáva, 

cítiš jej nehu, s radosťou rozdáva. 
 

Hrdý otec niekedy prísnym sa zdá, 
no to iba preto, že rešpekt si žiada. 

 
Rodina je základ, každý z nás vie to, 

nikdy ju nezraď, nič cennejšieho nieto. 
 

Laura LOVÁSOVÁ, VII.B 
 
JESEŇ 
 
Vonku zase vietor veje, 
z oblohy sa voda leje. 
Prišla jeseň, predzvesť zimy 
a ja v teple hľadám rýmy. 
 
Slniečko nám menej hreje, 
chladný vetrík sa nám smeje. 
Pozhadzoval všetky listy, 
bez listov je strom už čistý. 
 
Je čas dažďov, je tu jeseň, 
vietor spieva svoju pieseň. 
Spieva, že už príde zima, 
o lete však každý sníva. 
 
Samuel NAGY, VI.B                      Veronika ADAMČOVÁ, IV.A 
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VYZNANIE 

 
Milujem svoju rodinu 

tak veľmi, drahý Bože, 
vysliš moju modlitbu 
a nepýtaj sa čože? 

Nech navždy zdraví, šťastní budú, 
v slasti nech si žijú, 
neprajem nič zlé im, 

pred nimi sa vždy ukloním. 
Ďakujem ti za všetko, čo si mi dal, 

že oboch rodičov mám. 
To šťastie nemá každý z nás, 

drahí rodičia, veľmi si vážim vás. 
 
 

Bibiána  NAVRÁTILOVÁ, VII.B 
 
 

MOJA RODINA  
 

Najdôležitejšia je pre mňa rodina moja, 
 ľudia môjmu srdcu blízki, ktorí pri mne stoja.  

Ľudia, bez ktorých by život môj veľmi ťažký bol, 
veď každý z mojej rodiny mi niekedy pomohol.  

 
Mama, otec, babka, dedko a mnoho ďalších 

spríjemňujú moje dni, každý deň s nimi je krajší.  
A či už bije pre mňa posledná hodina,  

v mojom srdci stále bude so mnou moja rodina.  
 
 

                                  Milan MIČKO, VII.B  
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RODINA  
 
Potrebná je rodina, 
nesmie chýbať mamina.  
Ocino je pracovitý,  
stále chodí do roboty. 
Brat so sestrou-súrodenci,  
učia sa však vo dne v noci. 
Deti chodia do školy,  
mamka niečo navarí. 
 
 
Daniela VEŠČÁKOVÁ      
VII.B 

 
   

 
  
RODINA  
 
Cez prázdniny plávam 
v mori, 
cítim zrazu, že som chorý.  
Bolí ma zub aj hlavička,  
uteší ma len mamička.  
„Vidíš, synček, ako to je,  
keď si robíš iba svoje?  
Nepočúvaš otca, mať,  
potom problém budeš mať.“ 
 
 
Ľuboš ŠALVÁRY, VII.B   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanesa POHLOTKOVÁ, IV.A           Šimon SCHWARC, VI.A 
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VIANOČNÁ 
 

Vianoce sú, keď sme spolu, 
keď rodina si sadá k stolu. 

Mamka, ocko, detičky, 
dedkovia i babičky. 

Vianoce sú od Ježiška, 
dal nám lásku do balíčka. 

Bolo jej dosť, dostal každý, 
rozdelil ju raz a navždy. 
Medzi ľudí, kvietočky, 
zvieratká aj včeličky. 

Kúsok lásky zo srdiečka 
ukry aj ty do balíčka. 

 
Laura LOVASOVÁ, VII.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Maroš KOVÁČ, II.B 
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NOC V ZÁMKU  
 

Prechádzam sa tmavými chodbami,  
kráčam si tu bosými nohami.  

Cítim chlad a strach všade okolo,  
niečo ma chytilo-au, to bolelo. 

 
Dole schodami strmými sa rútim 
 a vôbec sa z toho nezakrútim.  

Všade tma a tiene vídam, 
dúfam, že len silno snívam.  

 
Otočím sa a za mnou niečo je. 

Ach, Bože, ten duch sa zväčšuje. 
Vidím dvere, ale nechcú sa otvoriť. 

Oči sa bojím zrazu zatvoriť... 
 

Dvere otvorím a utekám von. 
Už len počujem ten magický zvon. 

Vidím svetlo a počujem hlas. 
Mama ma budí do školy zas... 

 
Natália SOJKOVÁ, VII.A  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                            Gerhard LONGAUER, VIII.C 
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SLOVENSKO 
 

Slovensko, maličká krajina, 
medzi vysokými horami sa vypína. 

Neveľké ani malé, 
ale skrátka dokonalé. 

Príroda aj tie raje, 
na mape samosprávne kraje. 

Starí rodičia ťažko žili, 
                            tancom i spevom si život obšťastnili. 

Najkrajší folklór Slovensko má, 
tisíce ľudí sa naň pozerá. 

Môžeš spoznať krásu našej krajiny, 
to sú aj skalnaté Tatry i Pieniny. 

 
 

Ján MARCINKO, V.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Richard BRASO, IV.A       Vanesa POHLOTKOVÁ, IV.A 
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POTULKY SLOVENSKOM 

 
Slovensko-kolíska, tu som sa narodil, 

tu, kde sa otec môj po horách nachodil. 
Po horách skalnatých ako mi vravieval, 

keď som mu v batohu na chrbte sedával. 
 

Mama nám zakaždým dobroty zabalila, 
aby nás pri túre únava nezlomila. 

Horami, lúkami túlali sme sa spolu, 
nejeden jelenček vykukol spoza stromu. 

 
Tak v nemom úžase sledoval som živo, 
ako si zvieratá a príroda nažívajú milo. 
Potom už k mamine rýchlo sme bežali, 

aby sme od nej výčitky nežali. 
 

Tá nás už čakala vo dverách doma, 
s večerou voňavou usmiata bola. 

V izbičke útulnej spolu sme sa smiali, 
keď sme jej zážitky s otcom rozprávali. 

 
Krásne si, Slovensko, krajina rodná, 

tu chcem ja žiť, tu to ja poznám. 
Tu mám i korene, otca i svoju mať, 

v domčeku pri lese budem ja vyrastať. 
 
 

Matej JACKO, V.B 
 
 
 
 



 

 
 
  
 

 _________________________ literárny a výtvarný zborník 9  
 
 

VYZNANIE RODISKU 
 

Slovensko naše, od rovín až po vrcholce hôr, 
modrá obloha, nekonečná diaľava hôľ, 

v lesoch pestrá paleta sôch, 
požiare ničivé-srdca bôľ. 

 
Keď na Domašu sa v lete zatúlam, 
milujem pieseň hája, čo znie tam. 
Sivú hmlu, čo rýchlo ráno klesne, 

priezračné studničky ukryté v lese. 
 

Stromy sa kníšu, vietor sa búri, 
zver čaká, kým zima sa vyzúri. 
Jelene čakajú na jar pri sene, 

sneh padá dolu zasnene. 
 

Katarína VARGOVIČOVÁ, V.B 
 
 
 
SLOVENSKO 
 
Slovensko je rodná vlasť moja, 
na ktorej piliere Tatier stoja. 
Vidím mestá, obce i dediny, 
ktoré tvoria základ krajiny. 
 
Rieka Hornád, Váh či Belina, 
niekde tam žije moja rodina. 
Tu názvy sú pre mňa jedna báseň, 
raz pôjdem za nimi, keď príde jeseň. 
                                                               
 
Natália SOJKOVÁ, VII.A                      Martin MARIŠČÁK, II.B 
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RODNÁ ZEM 
 
Na severe pyšné hory 
a pod nimi bystré vody. 
Pod lesmi strmé stráne, 
hor sa deti hrať sa na ne. 
 
Veľké mestá, šumné dediny, 
v nich bývajú šťastné rodiny. 
Moje rodné mesto sú Košice, 
majú čarovné zákutia i ulice. 
 
A preto dobre pamätaj, 
že je to môjmu srdcu najmilší kraj. 
 
Samuel PAVLÍK, VIII.A 
                                                                  Juraj PITLANIČ, IV.A 

 
 
 

MOJA RODNÁ 
 

Malý kúsok zemegule chcem vám teraz predstaviť, 
prečo je mi srdcu milé, prečo práve tu chcem žiť. 

 
Hrdo sa tu roky týčia kopce, štíty, pohoria, 

medzi nimi velikáni, plesá, lúky, údolia. 
 

A aj keď tu more nie je, inej vody máme dosť, 
priehrady a rieky čisté slúžia ľuďom pre radosť. 

 
Priamo v srdci Európy mám svoje bydlisko, 

krajina, ktorú ospevujem, nazýva sa Slovensko. 
 

Filip VISNYAI, VII.C 
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SLOVENSKÝ ROK 
 

Rozhliadam sa slovenskou krajinou, 
les pokrytý je bielou perinou. 

Nečudo, že je tu chlad, 
žezlo prevzal ujo mráz. 

 
Mráz farbí líčka do červena, 
vlasy strapatí mi meluzína. 

Rolničky na Slovensku zvonia, 
vianočný stromček nám doma vonia. 

 
Traja králi odchádzajú, 

fašiangy k nám prichádzajú. 
Po fašiangoch Turíce,Veľká noc príde, 

kto to ešte nezažil, o veľa príde. 
 

Púpava, podbeľ, zlatisté lúky, 
máme ich vône plné ruky. 

Blíži sa leto, potôčik žblnkoce, 
lány sú plné zlatej pšenice. 

 
Džavot detí po Domaši letí. 

Zelené hory na jeseň menia sa dozlatista, 
Vianoce sa blížia opäť dozaista. 

 
 

Zuzana VARGOVIČOVÁ, VII.C 
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SLOVENSKO 
 

Slovensko je malebná krajina, 
na jej severe sa veľa kopcov vypína. 

Slovensko je čarovná krajina, 
na juhu kraľuje rozsiahla nížina. 

 
Kto ňou kráčal zhora nadol, 
silný Hron ho cestou stretol. 
Kto ňou išiel krížom-krážom, 

dlhý Váh mu preťal cestu razom. 
 

V mestách historické pamiatky trónia, 
môžeme ich navštíviť, každého zmoria. 

Slovensko je rozprávková krajina, 
ktorej osud ma zaujíma. 

 
Sára ŠTEFANOVOVÁ, V.B 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Vanesa POHLOTKOVÁ, IV.B 
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HOKEJOVÉ VYZNANIE SLOVENSKU 
 

Znak Slovenska na hrudi chcem mať, 
v hokejovej reprezentácii túžim hrať. 
Góly do siete súperov budem dávať, 

ľudia z tribún budú na mňa šťastní mávať. 
 

Na stupienok víťazov sa ja raz postavím, 
v tej chvíli sa obzriem a zastavím. 

Pocítim lásku v srdci k svojej krajine, 
hrdý som, že žijem v slovenskej domovine. 

 
 

Lukáš KAŽA, V.B 
 
 

HOKEJISTA 
 

Ja som malý hokejista, 
hokej mám rád, vec je istá. 

Budem veľa trénovať, 
ak chcem mnoho gólov dať. 

Nahrávka, strela, gól, 
do toho, chlapci, go, go, go! 

My na to máme, my to vyhráme, 
trénerom aj rodičom radosť spravíme. 

My sme chlapci, my sme hej, 
hokej hráme najradšej. 

Strieľať góly je naša práca 
a vždy dobre sa vypláca. 

 
Lukáš VACULIK, VI.C 
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VÍŤAZI 
 
Svetlá svietia na klzisko, 
v bránke stojí brankár isto. 
Poliak sa na neho rúti, 
z výsledku nám úsmev skrúti. 
 
Prvá prehra tohto roku, 
nebolo nám do výskoku. 
Chceli sme si zahrať schuti, 
ale teraz každý smúti. 
 
Na prehry je recept známy, 
korčuľovať ako dravý. 
Celý týždeň makáme, 
v sobotu zas vyhráme. 
 
Miroslav TVRDOŇ, VI.C                                                          

HOKEJ 
 

Hokej či divadlo? 
Jedno z toho odpadlo. 

Hokej celého si ma žiada, 
je to pre mňa paráda. 

 
Od pondelka do soboty 

otec chodí do roboty. 
Ja usilovne trénujem, 

víťazstvo mu darujem. 
 

Soboty sú najkrajšie, 
v zápase je najťažšie. 

Prehra, tá sa ťažko znáša, 
výhra nás vždy povznáša. 

 
Adam JOBBÁGY, VI.B 
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HOKEJOVÁ 
 
My sme žiaci zo VI.B, 
hokej radi hráme, 
nie vždy sa nám dobre darí, 
vtedy máme smútok v tvári. 
 
My sa len tak nedáme, 
všetko hravo zdoláme, 
bojujeme ako diví, 
súper na nás s hrôzou civí. 
 
Všetci veľkú radosť máme, 
keď sa zápas vydarí, 
nikdy sa my nevzdávame, 
nech sa trasú súperi. 
 
Adam VADÁSZ, VI.B                          Jakub TOMČOVČÍK, IV.A 
 

 
 
 

VÝHRA 
 
Mám rád hokejček, 
je to môj koníček. 
Keď sa ocitnú góly v súperovej bránke, 
na druhý deň sme na HC Košice stránke. 
 
Keď je gólov plná bránka, 
súperovi spadne sánka. 
Raduje sa s nami vrana 
a tancuje až do rána. 
 
Ľudovít KUNÁK, VI.C 
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MILUJEM SLOVENSKO 
 

Milujem Slovensko, som rád, že tu žijem, 
čistú vodu z jeho prameňov pijem, 

do pŕs preto hrdo sa bijem, 
z bielo-modro-červenej látky dres na hokej si šijem. 

 
Hokej je to, čo ma najviac baví, 

sledujem NHL, extraligu i športové správy. 
Slovenské hviezdy, Chára, Hossa, Pálfy, 

dúfam, že raz budem hrať ako Jevgenij Malkin. 
 

To ale nestačí, učiť sa treba, 
matika, zemepis či iná veda. 

Jazyky cudzie, lebo bez tých sa to nedá, 
musím to zvládnuť, inak je mi beda. 

 
Filip SMREK, V.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                   
                                         Jakub KAŇUK, IV.B 
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PORADA 
 

Dal som si dnes otázku, 
ako zlepšiť dochádzku. 

Nie tú moju školskú, 
ale rodičovskú. 

 
Od pondelka do piatka 
práca, stres, zákazka. 
Stále riešim problém, 

ako nastaviť rodičovský modem. 
 

Je sobota a nedeľa, 
mama sa nezastavila. 
Tati rieši zrána zas, 

na čo v týždni nebol čas. 
 

Beriem rozum do hrsti , 
kompromis nájsť to zaistí. 

Keď sme spolu, je nám fajn, 
perfiš chvíle prežívam. 

 
Som iba chalan, puberťák, 
veď iba prácou žijú, fakt. 
Tak už toho bolo dosť, 
žime spolu pre radosť. 

 
Preto poradu zvolávame, 

hlasy v hlavách ukladáme. 
Kto je za a kto je proti? 
V nedeľu sa nelopotí. 

 
Som zvedavý. Dočkám sa? 

Je to skvelé zhodnúť sa. 
Tak to má byť. Veruže. 

Spoločné chvíle si užime. 
 
 

Samuel SIROTŇÁK,VIII.B 
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VÝCHOVNÉ OPATRENIA 
 
 

Rodičia boli bez oddychu, 
preto som sa rozhodol nenechať ich v štichu. 

Kávičku si nevypijú, 
v jednom kuse v strese žijú. 

 
Ten môj otec, to je trieda! 

V práci ide ako strela. 
Doma to je ešte horšie, 

skáče ako na horúcom rošte. 
 

Mama, keby telefón nemala, 
svet by celý neskúmala. 

Bola by to pre ňu katastrofa, 
nepomohli by ani kvapky do nosa. 

 
Preto... 
Otca... 

Som usadil do kresla, 
aby mu rýchlosť poklesla. 

Kávičku som mu dal do ruky, 
k tomu koláč do pusy. 

 
Mame... 

Zobral som jej hračku, 
zahrali sme sa na skrývačku. 

Stres sa stratil v pohode, 
vždy spolu v dobrej nálade. 

 
Samuel MACEJKO, VIII.B 
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KARANTÉNA 
 
 
 
 A zase mala naša rodina problém. Moja milovaná sestrička si to 
opäť vedela načasovať. Červené fliačky na celom tele neveštili nič dob- 
ré.  
         Diagnóza znela: „Kiahne.“ Deň pred odchodom na vysnívanú do-
volenku k moru, na ktorú rodina celý rok šetrí a šetrí. 
 Rodičia ako vždy nestratili hlavu a cestou od lekára... jej kúpili no-
vé tričko. K tým sto pribudlo sto prvé, ale bolo špica. Bolo jej po kolená. 
Nič som nechápal. Mňa v podstate jej „look“ nezaujíma. Mňa trápila 
otázka jediná. Dovolenka. A tá nakoniec bola. Sestra maskovaná v big 
tričku plávala v mori na tajnáša. Ja som sa dva dni tváril, že k nám ne-
patrí. Na tretí deň sa kiahne vysušili, sestra opäť vyzerala ako človek 
a všetci boli spokojní. Až na mňa. Stále ma trápilo, či ryby v mori nie sú 
bodkované, respektíve, či nechytili kiahne. Hľadal som ich v mori, ale 
márne. Nevidel som ani jednu. Moja predtucha sa naplnila. Asi boli 
v karanténe. Mali zákaz kúpať sa v blízkosti mojej sestry. 
 Aj ja by som jej nariadil karanténu a zákaz približovať sa ku mne. 
No to nie je možné. Sme predsa rodina.    
 
 
 

Ľubomír KUPČO, V.B 
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Ako si predstavujem školu budúcnosti 
 
 

Škola, ten chrám múdrosti, 
aká bude v budúcnosti? 

Hútam nad tým každý deň, 
uľahčiť žiakom život chcem. 

 
Pred tabuľou stojí robot-učiteľ, 

v laviciach žiačik-vedomostí zberateľ. 
Paľko vkročí do školy, 
hlava ho dnes nebolí. 

 
Nasadí si lievik múdrosti, 
v triede je veľa radosti. 

Teraz je pre nás škola samá hra, 
bez úloh, testov, to je zábava. 

 
Od písania nás už ruka nebolí, 

lebo v škole sa iba hovorí. 
Týždenník má celoročnú dovolenku, 

samozotieracia tabuľa mu robí službu veľkú. 
 

Röntgenové okuliare učiteľa do mysle nám pozerajú, 
naše hlavičky hneď a dôkladne prevetrajú. 

To bol zase super deň, 
škoda, že to bol len sen. 

 
 

Matúš FARBÁR, VI.A 
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Ako si predstavujem školu budúcnosti 
 
 

Každý deň deriem lavice školské, 
prečo je učenie také ťažké? 

V triede stojí robot, správny chlap, 
naučí ma písať, čítať, počítať. 

 
Ja odvčera do školy rád chodím, 

                                    s tabletom máme menej hodín. 
Učíme sa z počítača, 

múdrosť ku nám rýchlo kráča. 
 

Kratšie hodiny-to je skvelá správa, 
                                   v triede sa môžeme viacej hrávať. 

Robot, náš nový učiteľ, nás učí, 
v miestnosti počítač hlasno hučí. 

 
Keď učiteľ pred skúšaním otvorí vedovod, 

nestratím v písomke ani bod. 
Píšuca tabuľa sa nám pred očami kníše, 
je to fakt gebuľa, všetky chyby prepíše. 

 
V škole rád robím projekty, 

čo prinesú dobré efekty. 
V žiackej knihe samé jednotky mám, 

do školy budúcnosti vás srdečne pozývam. 
 
 

Samuel KOPER a Dávid SOĽAR, VI.B 
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Dobrodružná rodinná dovolenka v Európe 

 
     Toto leto sme sa rozhodli tráviť dovolenku v Chorvátsku. Veľmi som 
sa na prázdniny tešila, a keď sme konečne dorazili do cieľa našej cesty, 
bola som šťastím bez seba. 
     Na druhý deň sme sa s rodičmi vybrali na výlet, smer Plitvické jaze- 
rá. Nevedela som sa dočkať, kedy ich uvidím na vlastné oči, lebo pros- 
pekty, ktoré sme dostali na recepcii hotela, boli veľmi lákavé. 
     Keďže bolo horúco ako v pekle, cesta ma veľmi zmohla a ja som sa 
oprela o prvý kmeň stromu, ktorý mi stál v ceste. Vychutnávala som si 
prírodu a krásu Plitvických jazier. Vtom som za skalami zbadala posta- 
vu. Zo zvedavosti som sa za ňou vybrala. Keď som podišla bližšie, na- 
kukla som spoza skál a uvidela som niečo, z čoho sa mi takmer zastavil 
dych. 
     Zrazu okolo mňa tancovalo dvanásť domorodcov. V strede kruhu 
stál najstarší z nich, zrejme vodca kmeňa, ktorý spieval pesničku v ja- 
zyku, ktorému som nerozumela. Pretože som od prírody zvedavá, pri- 
stúpila som k nemu bližšie. No ako som sa k nemu zakrádala, potkla 
som sa o koreň stromu a spadla som priamo pred náčelníka. 
Domorodci stíchli a prestali tancovať. 
     Poniektorí si začali niečo šepkať. „Prepáčte.“ vyjachtala som zo se- 
ba. Náčelník sa na mňa pozrel a zakričal niečo smerom k svojim po- 
mocníkom. Tí sa o chvíľu vrátili aj s dlhou drevenou palicou. Začali mi 
zväzovať ruky, nohy a ani neviem ako, už som sa ocitla v ich pasci.  
     „Čo to robíte? Nechajte ma! Nič som vám predsa neurobila. Ja som 
obyčajná turistka zo Slovenska a prišla som obdivovať prírodné krásy 
Plitvických jazier!“ Samozrejme, nikto mi nerozumel ani slovo. Visela 
som na palici dolu hlavou a v duchu som sa už lúčila so svojím mladým 
životom. Vtom som dopadla na zem. Domorodci ma pustili. Rozhliadla 
som sa vôkol seba a čo nevidím? Skromné príbytky. Bola to asi ich osa- 
da. Skupinka domorodcov sa blížila ku mne. A vtedy som sa zobudila. 
Ležala som na voňavej tráve opretá o kmeň stromu. Predo mnou spie- 
val iba priezračný vodopád. A nikde ani stopa po domorodcoch.  
     Na túto „dobrodružnú“ dovolenku nikdy nezabudnem. 
 
                                          Emma KOLCUNOVÁ, Liana MASTILIAKOVÁ, VI.B 
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Jakub FIC, VIII.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Laura PRISIAŽNIKOVÁ, IV.B 
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Moja mama je z Venuše a otec z Marsu 
 
 
     Cítili ste sa niekedy tak, že vám nikto nerozumie?  Že nie ste dosť 
dobrí a nikdy ani nebudete? Že každý krok, ktorý spravíte je len ďalšia 
chyba pre ľudí, ktorých tak veľmi milujete? Chceli  ste sa niekedy zav-
rieť v miestnosti s rádiom takým hlasným, aby nikto nemohol počuť váš 
krik? Ja áno. Vitajte v mojom živote. 

     Môj život nie je taký hrozný, to len ja. Moja rodina je dokonalá, ale 
asi by som sa vám mala najprv predstaviť. Moje meno ja Alexandra, ale 
volajú ma Al alebo len Alex. Mám sedemnásť rokov a som na strednej. 
Moja najlepšia kamarátka sa volá Kaja, ale ja ju volám Karči. Poznáme 
sa celý život. A moja rodina je, ako to povedať...pre niekoho dokonalá, 
no podľa mňa strelená. 

     Mám oboch rodičov a dvoch mladších bratov. Majú jedenásť rokov 
a sú to dvojčatá. Na tom nie je nič zvláštne. Celá moja rodina je talento-
vaná a geniálna. Len ja som čierna ovca rodiny, ktorá takmer prepadla 
v treťom ročníku, samozrejme, na strednej, ale keby len z jedného 
predmetu... Môj otec za zaoberá jadrovou fyzikou a mama výskumom 
ľudského tela, proste vecami, ktoré obyčajní alebo priemerní ľudia ne-
robia. A moji malí bratia... mne trvá domáca z fyziky viac než hodinu 
a pravdepodobne som ju urobila zle, ale oni to majú za necelých desať 
minút hotové a na sto percent správne. No nezbláznili by ste sa?! Ako 
keby nestačilo, že si zo mňa večne uťahujú v každej škole, do ktorej 
prídem. Skoro som zabudla, sťahujeme sa takmer každý rok.   
„Vstávame!“ zakričal otec zdola.“ „Čo?“ precitla som zo sna. O pol 
hodiny sme už boli pred mojou novou školou. „Prečo, prečo, prečo za-
se?“ bolo to jediné, o čom som rozmýšľala. Opäť sa zoznamovať a tvá-
riť sa šťastne.  

      Keď sme vystupovali, otec nezabudol poznamenať, aby som aspoň 
v prvý deň nikomu nevynadala a nerozbila nos. To ja rada. Ako desať- 

minútová dobrá dcéra som prisľúbila, že nič také sa nestane. Možno. 
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      Prvý deň som prežila, no vynadala som jednému chalanovi. Jeho 
meno neviem preto, lebo v momente, ako som vošla, smial sa z môjho 
svetra. On skončil v ošetrovni a aj v riaditeľni. Trvalo to len necelých päť 
minút. Mám nový rekord. 

       Pravdaže, riaditeľ nemohol nezavolať mojim rodičom, takže to bol 
veľmi „príjemný“ večer. Ďalšia nečakaná hádka a spŕška rodičovských 
poznámok na moju adresu. A bez domáceho väzenia by sa nezaobišli.  

      Po prvom mesiaci v škole som už mala dvojmesačného zaracha 
a prázdnu peňaženku. Oni sa asi zbláznili!!! Vedeli ste, že ak poviete 
riaditeľovmu synovi, že je narcistický egoistický a hlúpy papagáj, vám 
hrozí vylúčenie zo školy? Nespravodlivé. Dobre, netvrdím, že som naj-
lepšia, ale ja nie som zlá od prírody, takou som sa len stala.  

      Viete, ak je vaša mama z Venuše a otec z Marsu, je to ťažké. Vy 
nerozumiete reči ich odborných slov a oni vašim pocitom. Ak by sa vám 
nevenovali vaši rodičia viac ako pätnásť rokov, akí by ste boli? Dokonalí 
určite nie. Ak ich chcete oslniť, to sa vám nepodarí, verte, ani Nobelo-
vou cenou.  

     V škole sa mi nedarí, ale v bojových umeniach som trieda. To však 
nie je nič pre nich. V šestnástich som sa stala Majsterkou sveta v karate 
a oni nič, len že je to pekné a gratulujeme. Samozrejme, sarkastický tón 
nesmel chýbať. Strašné, čo? Tak sa nedivte, aká som. 

     Za všetko môžu moji mimozemskí rodičia. 

 

 

Margaréta VEREBESOVÁ, VIII.A 
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ACH, TIE VENUŠE 
 
 

Ja a môj otec sme rovnaká krvná skupina. A nie sme z Marsu, to mi verte. Ony sú Venuše a 
ozaj sú z Venuše. 

 
Ach, tie ženy, mamy, babenky, 

asi preto budú z Venuše, 
pretože my-chlapi im 
ani za máčny máčik 
nevidíme do duše. 

 
Také krásne stvorenia, 
to si aspoň myslím ja. 

 
Ach, tie ženy, čajky, babenky, 

nepoznám vás ešte veľmi, 
Občas som z toho smutný, 

občas mi z toho 
jesť nechutí. 

 
Také krásne stvorenia, 
to si aspoň myslím ja. 

 
Len jednu ženu poznám, 

moju mamu, 
ktorú mám už prečítanú. 

Ľúbi,  
aj keď sa hnevá, 

dáva všetko, 
aj keď sama nemá. 

 
Vyžaruje lásku  

ako teplo z Venuše. 
Vychováva a vidí 
mi až do duše. 
Je ako môj tieň, 
moje druhé ja, 

vždy mi pomáha. 
Môže byť aj na Venuši, 
naše spojenie sa nikdy 

n e p r e r u š í.  
 

 

Benjamín JANOVIČ, VIII.B 
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TROLL V TROLEJBUSE  
 

 

Poviem vám o udalosti,                                                                                             
čo sa stala včera. 

Keď som išiel v trolejbuse, 

zrazu vidím-zviera? 

 

Čo je to? - prepánajána, 

skríkol som od strachu. 

Vtom sa všetci otočili, 

niekto, niečo stojí vzadu. 

 

Nato ľudia v trolejbuse 

okamžite stíchli, 

vodič zastal na zastávke, 

zrazu bol jak mŕtvy. 

 

Čo sa stalo? Spadol trolej? 

Svetlá zhasli, tieň sa mihol zrazu. 

Vystrašení cestujúci 

pocítili zradu. 

 

V tmavej noci na zastávke medzi búrkou, dažďom, 

bičovaný fantáziou vidím v rohu každom 

strašidlo či obra trolla? 
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Čo len s nami bude? 

Dúfam, že to šofér zvládne, 

že bol v dákom kurze. 

 

Pohli sme sa, zasvietili svetlá. 

Milí moji cestujúci, prepáčte mi, 

tma ma strašne splietla. 

 

Poplietla mi hlavu, 

ba aj jazýček. 

Nebol v tom troll, 

to len na troleji sedel malý trolíček. 

 
 

Michal KUNDER, VIII.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Barbora DUPKALOVÁ, IV.C 
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TROLL V TROLEJBUSE 
 
 

Ráno sedím v trolejbuse, 
ktosi za ním ešte kluše. 

Šofér dvere otvára, 
dovnútra sa ponára 

malý, hrozný, strapatý, 
ušatý a okatý... 

Čo myslíte? Kto to bol? 
Predsa rozprávkový troll... 

 
Zelený troll v trolejbuse, 

poskakuje v jednom kuse. 
Neposedí, nepostojí, na každého zazerá, 
v každučkej zákrute rozosmieva šoféra. 

Skáče hlava – nehlava. 
To je trápna zábava... 
Vie to niekto zastaviť? 

 
Hľadím z okna trolejbusu, 
mama mi posiela pusu, 

brat sa dáva do poklusu. 
Otec – vodič trolejbusu 

kričí: „Troll, von, do cirkusu!“ 
A ja celá spotená, 

búrlivým snom zmorená, 
vstávam ráno z postele... 

 
 
 

Katarína VARGOVIČOVÁ, V.B 
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FEŠÁK 
 

Cestou domov v MH-dé 
mi občas niečo napadne. 

Dumám, hútam, premýšľam, 
                                       nové veci skúšam rád. 

 
Prišiel som na myšlienku... 
verejnú preveriť mienku. 
Ako cesta v trolejbuse 

boduje dnes na statuse? 
 

Trol-trolej-trolejbus, 
prejde mestom hodný kus. 

Maká celý deň a noc, 
občas volá o pomoc. 

 
Sú tu totiž medzi nami 
takí menej vychovaní. 

Vandalizmom sa chcú snáď 
dávnym TROLLOM vyrovnať? 

 
Moji milí TROLLKOVIA! 

 
Viete, čo je „in“? 

(v tom chcem držať prím). 
Byť 

g e n t l e m a n o m, 
s l u š á k o m. 

Som v MH-dečke 
f e š á k o m. 

(o to nám chalanom predsa ide). 
 

Samuel SIROTŇÁK, VIII.B 
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TROLL V TROLEJBUSE 
 
 

V trolejbuse číslo šesť 
drží sa troll ako kliešť. 

Kam sa vezie, sám si húta, 
stretne po ceste aj kohúta? 

 
Cestou ráta zastávky 
a číta si rozprávky. 

Sadne k nemu slečna milá, 
už mu cesta nie je clivá. 

 
 

Adrián HADBAVNÝ, VIII.A 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jakub DEMEK, V.C 
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JAZYKOVEDEC 
 
Ja som malý polepetko, 
čo popletie skoro všetko. 
Skomolený jazyk mám. 
Na koho sa podobám? 
 
Ocko je so mnou spokojný, 
lebo som mu vraj podobný. 
Jazyk mám vraj pohotový, 
a že sa mi občas pletie, 
to ho trošku-občas metie. 
 
Mamka, tá mi často hovorí: 
„Rozviaž si ho slovíčkami!“ 
Jazykolamy si skúšať mám. 
Na jazyk si ich ukladám. 
Na image si zakladám. 
 
 
 

 
Rozviaž, previaž, zaviaž! 
To je veľká záťaž! 
Tak fajn! 
 
Púšťam si ho na špacír. 
Perlím ako Herľanský gejzír. 
Všetci sa za bruchá chytajú. 
Vari žalúdočné problémy majú? 
Lekársku pomoc nech vyhľadajú! 
 
Ja si budem ďalej 
Mlieť... 
Plieť... 
Pliesť... 
Ale keď vyrastiem... 
 
Budem p e v e c ? 
O p e r e n e c ? 
J A Z Y K O V E D E C ?                                

Matúš FIALKA, V.B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Jana BERTOVÁ, IV.A                              Viktória BRAŽINOVÁ, IV.A 
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NEPOCHOPITEĽNÍ-ALE MOJI 
 
     Volám sa XXX-man a mám, chvalabohu, dvoch rodičov. Ani nie jed- 
ného, ani nie troch. No niekedy nerozumiem ani jednému, pretože vy- 
sielajú na iných frekvenciách ako ja. Pozorujem, ako sa snažia o inter- 
planetárnu komunikáciu. Sú dni bez šumov a sú dni, keď sa signály 
strácajú v čiernej diere. Moja mama je totiž z Venuše a otec je z Marsu. 
     Na Venuši ani krok bez čapice a vládne tam neuveriteľný poriadok. 
Všetko sterilné, zaškatuľkované, bez chybičiek. Ak sa predsa nejaká 
chybička „vlúdi“, všetci sú v pozore. Presne ako u nás doma. Prídeš 
neskôr domov a už ťa čaká spŕška meteoritov. Už ich poznám naspa- 
mäť. Dopadajú na moju hlavu a stále v rovnakom poradí. Volajú sa: 
kde, kedy, s kým, prečo, nesmieš, musíš, nezabudni... Asi čiapku zač- 
nem nosiť aj doma. Nejakú ušianku, nech ma ochráni pred spomínaný- 
mi meteoritmi a vesmírnou odrhovačkou: „Pre teba,  pre teba.“ „To je 
tvoj život, tvoja vizitka.“  Nekonečné rozhovory, ktoré sa rozpútajú väč- 
šinou počas šporotvých správ, ktoré si obyvatelia Marsu nenechajú 
újsť.  
     A vtedy ma zachráni ich predstaviteľ, môj otec, pre ktorého je šport 
na prvom mieste. To máme spoločné. Hneď za ním skrutky, zváračky, 
kliešte, jednoducho nástroje, ktoré ho priťahujú magnetickou silou. Ja 
sa im snažím naopak odpudivou silou vyhnúť. 
     Nedarí sa mi to. Nemám totiž toľko rúk, koľko má moja mama. Navo-
nok má len dve, ale ja ju podozrievam, že ostatné má ukryté v svojej te-
lesnej schránke, o ktorej otec povie, že je fajn, že je ešte zachovalá. 
Opäť tomu nerozumiem. To sú tie mimozemské šumy. 
     Hoci sú obidve planéty v mnohých veciach odlišné, v mnohých sa 
dopĺňajú. Neviem si predstaviť, že by som musel žiť na jednej z nich. 
Stále by mi niečo chýbalo. Občas som na návšteve na Venuši a potom 
zase na Marse. Ale pravda je taká, najlepšie je mi doma, na Zemi, kde 
je to taký dobrý mix oboch.  
 
 

Jakub FIC, VIII.B 
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