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Vážení čitatelia,  

každý jedinec má v sebe určitú mieru tvorivosti. Text sa stáva záznamom 
jeho uvažovania, cítenia a vnímania, je popisom autorových poznatkov a 
objavov, je vyjadrením jeho emócií, predstáv, myšlienok, plánov a prianí. 
Tvorivé písanie  je prostriedok rozvoja tvorivej osobnosti. Pisateľ sa učí 
pracovať so zadanými témami, formálnou charakteristikou textu, uhlom 
pohľadu, výberom slov. Zároveň rozvíja svoju obrazotvornosť, realistickú  
i fantazijnú predstavivosť. Kreatívne vytváranie  textov podporuje zdatnosť 
tvorivého riešenia problémových situácií, vedie k rozvoju schopnosti em-
patie, pisateľ sa učí porozumieť cudzím spôsobom cítenia, myslenia a ko-
nania, čo prináša so sebou aj zvyšovanie tolerancie. Tvorivé písanie pod-
poruje rozvoj samostatnosti, komunikačnej sebaistoty, rozvoj kooperač-
ných schopností. 

Pri čítaní piateho ročníka Zborníka literárnych a výtvarných prác žiakov 
našej školy môžete aj vy sami posúdiť, ako sa im to pod vedením svojich 
učiteľov slovenského jazyka a literatúry podarilo. 

 

 

 

 Pekný umelecký zážitok vám prajú  

                                                      zostavovatelia zborníka.               
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Zlomené srdce 
 
 

Bolí to, keď ti niekto nohy podlomí 
či srdce tvoje rozlomí 
na státisíce kúskov? 

 
Alebo sa bezbolestne 

prenesieme cez tie piesne, 
čo srdce naše spieva? 

 
Nie je vôbec jednoduché 
nechať niekoho ísť. 

Ale  z nás to zviera plaché 
chcelo by újsť. 

 
Na útek sa už vydalo, 
pieseň citov spieva. 

Môjmu srdcu to nedalo, 
do hlbín sa vlieva. 

 
Tie hlbiny hlboké sú, 
všetko do nich padá. 

Moja láska k tebe taktiež 
do hlbiny spadla. 

 
Rada by som vrátila ti 
všetko, čo som brala. 

Ale musím odísť niekde, 
kde budem len sama... 

 
 

Natália Sojková, VIII.A 
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                                                      Nežná láska 
 

 
Tak ako v každej láske  
ľudia radi majú sa.   
Žiadna veľká láska  

neponáhľa sa. 
 

Život náš je bez starostí, 
nepoznáme strach. 
Naša láska rastie  
ako mokrý mach. 

 
Tvoje vlasy voňajú v stých arómach. 

Láska moja, neopusť ma, 
ja ťa veľmi ľúbim. 

Moju lásku ti zo srdca sľúbim. 
 

Láska mení človeka od ucha k uchu,       
keď svoju lásku vidím, mám motýle v bruchu. 

Váž si svoju lásku dovtedy, kým ju máš. 
A tým si svoj krátky život pekne vyrovnáš. 

 
 

Peter Kondás, VIII.A 
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Najkrajší cit 
 

Milovať Boha, 
rodnú zem, 

či matku, dieťa 
alebo milého len. 

 
Láska je cit, 

ktorý každý má 
skrytý či kričiaci 

rád rozdáva. 
 

Láska ťa dokáže trápiť 
i priviesť k šialenstvu. 

Láska ťa dokáže omámiť 
i vrátiť na správnu cestu. 

 
Láska má sto podôb, 
výhier či sklamaní. 

Aj v ťasžkých skúškach 
máš ju sťa na dlani. 

 
Ten cit sa skrýva 

kdesi pri srdci, teší, 
hlboko v nás sa rodí 
a tlačí von kdesi. 

 
Rozdávaj lásku, 
vráti sa ti späť. 

Nebráň sa prijať ju, 
skrášli ti tvoj svet. 

 
Laura Lovasová, VIII.B 
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Vtedy, teraz, potom, navždy... 
 
 

Pamätám si deň- 
mlčal si jak peň. 

Naše nohy sa dotýkali, 
naše pohľady sa spájali. 

 
Hovoril za všetko moment ten, 

trval však krátko ako sen. 
Aj bz slov nám bolo pestro, 

spomienok takých mám dvesto. 
 

V ten deň sme si lásku sľúbili,  
zrejme sme sa veľmi ľúbili, 

Ľúbili, ľúbime a ľúbiť budeme, 
dúfam, že nám to bude súdené. 

 
A ja už viem, 
že ty si ten 

môj jediný lásky prameň. 
 

Každý deň bez teba mi niečo chýba, 
vďaka tebe moja duša opäť sníva. 

Viem, že tak to má byť, 
lebo ty mi dávaš silu žiť. 

 
 

Bibiána Navrátilová, VIII.B 
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Zimná radosť 

 
Sniežik padá, vietor fúka, 

chlapček naň sa z okna kuká. 
Kopa snehu chlapca láka, 

čo tak spraviť snehuliaka? 
Snehuliačik ako z múky 
do okna sa díva z lúky. 

Miesto očí uhlíky, 
na kabáte gombíky. 

Na hlavičke hrniec nosí 
o mrázik si ešte prosí. 

 
Milan Mičko, VIII.B 

 
 

Vianoce 
 

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

Detičky, ocko, mamička, 
rozsvieti sa im tvárička. 

V ten mesiac aj narodeniny mám, 
darčeky hneď dostávam. 
Korčule aj výstroj nový, 

poďakujem oteckovi. 
 

Adrián Pipoly, VIII.B 
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Zima 
 
Zima krásne obdobie je, 
každý sa rád sánkuje. 
V zime nás sneh poteší, 
nikto naňho nehreší. 
Jesene už dosť máme, 
konečne už poviem mame, 
že prichádza Mikuláš: 
„Dobrý strýčko, čo nám dáš?“ 
 
Roland Béreš, VIII.B                                              Laura Navarová, V.C                        
 
 
 
 
 
Moja modlitba 
 
Verím v lásku,verím v nádej 
života šťastného. 
Daj triezvosť mojej mysli, 
chráň pred zlým každého. 
Veď ma cestou k správnym cieľom, 
pomáhaj mi v núdzi. 
Daj mi silu odpúšťať, 
nebyť človeku cudzí. 
 
 
 
 
 
 

Prečo mám rád slovenčinu 
 
Slovenčina, krásna reč je, 
ľubozvučne mámi, 
horami aj dolinami 
jej spev sa nesie. 
Sladké tóny v mojej reči 
milo, jemne znejú, 
najkrajší hlas, ktorý vnímam, 
materinská reč je. 
Slovenčina moja veľa podôb má, 
jej jemnosťmäkkosťkaždého opantá. 
Cit i lásku, hnev i radosťrečou vieš vyjadriť, 
no tou istou rečou vieš aj zraniť, uraziť. 
 

Laura Lovasová,VIII.B 
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Voda znamená život – Jeleň 

 
 

     Predstavte si jeleňa. Veľké štíhle zviera s medovohnedou srsťou, čo sa jemne odráža od mesač-
ného svitu, mohutné majestátne parohy, ktoré si ladne podmania pohyby tela. Krk zhrbený, svojím 
ňufákom sa snaží vyhľadať potravu vo vysokej tráve na kraji lesa. Večer. Niekoľko hodín po pol-
noci. 
     Potreba prichádza a odchádza. Ako tento živočích vetriaci potravu ďaleko v lese niekde medzi 
ohromnými kmeňmi stromov. Nezamýšľa sa nad tým, čo všetko ho po ceste za cieľom stretne. Ne-
zamýšľa sa nad tým, či mu niekde na lúke skríži cestu poľovník s nemilosrdne ostrou muškou a 
či nie. Vníma to ako pud, ktorý nedokáže kontrolovať. Žalúdok mu poskočí a už sa behom vyberá 
za potencionálnou potravou. Reflex, ktorý teraz ovláda jeho myseľ, ho vedie priamo bez žiadnych 
odbočiek. 
     Podobne ako nás – ľudí. No my sme sa naučili tieto pudy ovládať, premýšľať o nich a udr-
žiavať ich na uzde. 
     Keď však máme hlad, rýchlo sa presunieme z gauča v obývacej izbe do kuchyne. 
     Ak máme smäd, napijeme sa. 
     Predstavili ste si jeleňa? 
     Sústreďte sa na jeho mokrý ňufák. Čo by sa stalo, keby nebol mokrý? Čo by to znamenalo? 
     Ako dlho by toto zviera vydržalo prežiť bez vody? Čo ak by sa vyčerpali všetky zásoby? 
     A čo kvety? Stromy? A všetka zeleň okolo nás? 
     Niet dostatok vody, niet dostatok látok na prežitie. Živočíchy postupne zomierajú na dehydra-
táciu, iné na podvýživu. A človek, jediný „živočích“, ktorý dokáže uvažovať a myslel si, že to 
všetko zvládne, to nezvládol. 
     Jedna osoba denne použije minimálne stopäťdesiat litrov vody. Koľko obyvateľov žije na celej 
planéte? Sedem miliárd? 
     A čo ľudia v krajinách chudobných na prírodné bohatstvo? Len Afrika v sebe ukrýva viac ako 
jednu miliardu... 
     Keby zásoby vody zmizli, nastala by najväčšia prírodná katastrofa. Väčšia ako čokoľvek iné. 
Nemohli by sme sa umývať – nákaza by sa šírila medzi kontinentmi rýchlejšie ako kedykoľvek 
predtým. Nebolo by čo piť – veď u priemerného človeka tvorí voda až päťdesiatpäť-sedemdesiatpäť 
percent!  
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     A čo deti? Koľko by ich prečkalo takú strašnú dobu a ako dlho by to trvalo? Populácia na 
planéte by sa závratne znížila. 
    Potreby živočíchov, ale aj ľudí by klesli na minimum. Všetkého by bolo nedostatok. Príroda 
by odumrela. Jeleň, ktorý sa vlhkým ňufákom snaží vyhľadať jedlo, by klesol na zem a už by sa 
viac nepostavil. Ohrozené zvieratá, ako napríklad slon africký so svojimi dlhými klami vztýčený-
mi popri mocnom tele by neexistovali. Pohltili by ich neprekonateľné obdobia sucha. 
    A už sa to deje. Hynú, a nikoho sa nepýtajú prečo. Ako. Na vine nie sú ony. Ale my. Ľudia. 
Pretože našou jedinou starosťou bolo uspokojiť svoje potreby a nebrať ohľad na to, akú spúšť za 
sebou zanecháme. Videli sme len cieľ a cestu, ktorou sa dostaneme k vytúženej veci, sme zanedbali. 
    Denne sa zbytočne prelejú galóny pitnej vody. Množstvo doslova spláchneme do toalety. Sprcha 
či horúci kúpeľ sa stáva čoraz častejším dôvodom tohto plytvania. Zatiaľ čo nám stačí jedno po-
tiahnutie na toaletách, obyvateľom Afriky alebo iným chudobnejším krajinám tým vezmeme pod-
statnú nádej na nový začiatok. 
    A nádej – tá umiera posledná. 
 
 

Karin Kissová, IX.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrik Staurovský, V.B 
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Voda znamená život - Modlitba za vodu 
 
 

Nie ľahkú úlohu pred sebou mám, 
opísať slovom, koľko vody dostáva sa nám 

a koľko iným krajinám. 
Čo po stránke rozumovej ľahké sa mi javí, 
to zo strany básnickej nie veľmi sa darí. 

Vychváliť v básni vodu, čo život všetkému dáva, 
je úloha ľahká možno pre P. O. Hviezdoslava. 

No ja inšpiráciu hľadám v obľúbenom Chalupkovi 
a v duchu jeho bojovných veršov svoj rozum morím. 

Napísať chcem verše krásne a vznešené, 
čo dôstojne by význam vody opísali. 
No zámer môj nijako sa mi nedarí. 
Tak námet ďalej hľadám v Rúfusovi, 

modlitbu predsa aj ja viem si povedať. 
Tak prosím za všetky deti na svete. 

Daj, Bože, aby každé dieťa malo vodu, 
čo smäd mu uhasí a očistí ho od prachu. 

Daj, Bože, ľuďom rozum, nech vážia si vodu 
a životnému prostrediu nech nerobia škodu. 

Nech Pán náš všetky diery, 
kam voda zatiaľ len vo snoch mieri popláta, 

nech smädom nikdy netrpia ľudia ani zvieratá. 
 
 

Michal Kunder, IX.A 
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Prosba 

 
Každé ráno slnko výjde, 
na všetkých sa usmieva. 

Na svete je však veľa detí, 
pre ktoré je stále tma. 

 
Majú ony oči nemé, 
vidia všetko okolo. 

Na rozdiel od nás všetkých 
nič nevidia ružovo. 

 
Aj na mňa sa slnko smeje, 

aj mňa hladká po líci. 
Pri spomienke na nich 

teším-neteším sa vo svojej lavici. 
 

P.S. 
Taká malá prosbička: 

Nech každý z nich sedí 
vo svojej školskej lavici 

a dobrý pocit 
nech ich hladká po líci. 

 
 

Filip Prievozník, V.B 
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                          Kamila nemilá, lenivá 
 
Bola raz jedna           Myslela si: 
/ kiežby len jedna/           „ Vedomosti sú ako holuby,  
Kamila nemilá.           samy padajú z neba.“ 
„Som top žiačka ,“           Čakala, hlúposti tárala, 
pyšne o sebe tvrdila.    opäť sa prerátala. 
 

 
Mala však veľkú smolu.                  Vedz : 
Nenávidela školu.    Tie len tak z neba nepadajú, 
Že iné deti školy nemajú,   ani padať nebudú. 
ale veľký hlad majú,   Použi už svoju prázdnu 
to nevedela.     gebuľu! 
 

 
Vzdelaná byť chcela.                   Pochop : 
„Len aby som sa pri tom nenadrela!“ - bez práce nie sú koláče, 
Kamila pribrzdená, nemilá,  - pečené či nepečené holuby 
a tak strašne lenivá,     nepadajú len tak do ....... 
sa opäť strašne mýlila.   „Kde?“ spytuje sa Kamila lenivá. 
 

 
   No predsa do hlavy. 
   Len učením sa ti vzdelanie 
   získať podarí: 
   -a možno napečieš koláče    
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                          -a možno nebudeš bez práce 
   -a možno postavíš školy a most 
   všetkým deťom pre radosť, 
   čo spojí rozdielne svety. 
 

Len povedz učeniu áno každé ráno! 
A ty už nebudeš nemilá,  
lenivá 
ale usmievavá, snaživá a múdra 

   Kamila. 
 
                                 Ester Krajníková, VI.A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Šarlota Krčíková, V.A 
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V našej škole sa dejú čudné veci 

Buch! 
Plesk! 
Au! 

Tresk. 
Kikiri! 

Mišo zbystril uši. 
Pozor! 

Ivo skríkol. 
Ticho! 

Učiteľka už sa blíži! 
Učiteľka krúti hlavou. Blyskne očkom vľavo-vpravo. 

Vidí: Šľapka letí do koša, obraz spadol, tabuľa je nakrivo. 
Vzdychne: „Cirkus Humberto tu máme naživo!" 

„V tejto triede už to nie je to, čo bolo. V tejto triede niečo vrie. 
Niečo sa v nej deje , niečo nedobré." 

Tá myšlienka dlhšie ju už zhrýza, nedá pokoja. 
Na porade učiteľov hneď dozvie sa, že aj iní sťažujú sa. 

„Čo sa v tvojej triede robí?"pýtajú sa. „A v tej tvojej?“„No a tvoja? Tá tiež nie je výnimka." 
Čo sa v tejto škole deje, že sú deti ako divé? 

Zasiahla ich choroba a či dáka poroba? 
Učiteľka biológie krúti hlavou , smeje sa. 

Už zabudli ste veru iste. 
Veď čo svet svetom stojí, prírodou je pevne dané, že 

v určitom čase premenia sa všetky deti, chlapci, 
ba aj dievčatá... Na čo? zhrozia sa učitelia. 

Hádam nie na divé zvieratá? 
Nie, len na Puberťatá!!!!!!!!!! 

 
Michal Kunder, IX.A 
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Pán Fejsbúk mi diktuje, čo mám robiť 

    
     Sedeli sme s bratom za počítačom. Čosi doň ťukal. Mohol som sa naňho iba pozerať. Liezol mi 
s tým na nervy. Zakaždým, keď som niečo navrhol, zafučal ako starý chren. Ani sa na mňa ne- 
pozrel – sústredene sa díval na obrazovku, div nezačala rozprávať.  
     „Už to bude,“ povedal asi po piatykrát, „ešte minútku.“  
     „Marek, pohni si!“  
     „Drž hubu!“  
     „Prestaň.“  
     „Okay... Kedy si sa narodil?“ opýtal sa.  
     „Ty nevieš, kedy som sa narodil?“  
     „Nie.“  
     „Čo si to za brata?“ vrátil som mu to.  
     Potom mi venoval dlhý pohľad plný zlosti. A nakoniec som mu to prezradil: „Piateho no- 
vembra.“ „Vďaka.“ odvrkol som.  
     Obzrel som sa, či mama alebo otec náhodou nestoja vo dverách. Keby áno, to by bol náš ko- 
niec. Marek mi dal za úlohu strážiť dvere. Niekedy sa na ne pozriem, no pravda je, že keby tam 
niekto stál, ani by som si to nevšimol.  
     Už celú večnosť trčíme v maminej a otcovej spálni. Zázrak, že sa ešte nevrátili domov z práce. 
Peťka je už doma, ale – tak ako my – trávi čas vo svojej izbe. Ani si nevšimne, že sme tu dolu. 
Áno, náš plán je geniálny. Celý som ho skonštruoval ja! Naozaj! A časť Marek. V podstate, 
vkradnúť sa do rodičovskej izby bol jeho nápad. Včera večer za mnou prišiel a povedal mi, že by 
potreboval „partnera“ na svoj plán. Samozrejme, najprv som si ho vypočul. A premenil na maj- 
strovské dielo. Krycí názov: Pán F.  

     Peťku sme do toho zaťahovať nechceli. Je od nás staršia, takže rodičia jej to určite dovolili.  
Okrem toho, jej sa nikto z triedy nevysmieva, že má staromódnych rodičov, ktorí svojim deťom 
nedovolia založiť si fejsbúkový účet. Mimochodom, je to pravda. Naši rodičia sú tí najstaromód- 
nejší ľudia, akých poznám.  
     „Dávaj pozor, ty sťažotechna!“ znova ma napomenul Marek.   
     „Prestaň, lebo poviem otcovi, čo si urobil minulý týždeň... Kedy to už bude?“ 
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     „Neviem, nejde niekto?“  
     „Nie.“ odvetil som.  
     „Si si istý?“  
     Marek si vzdychol. „Aké chceš mať užívateľské meno? Skontroloval si dvere?“  
     Nastalo ticho. Zahľadel som sa na obrazovku, no ničomu som nerozumel. Nestihol som pre- 
čítať ani jedno slovo – Marek bol rýchlejší ako ja. Myškou klikal sem a tam, lietal po interne-
tovej stránke ako najväčší majster na svete. Vyzeral byť spokojný s tým, čo stvoril. „Tvoje heslo je 
Adam51106. Napíšem ti ho na papier. Nesmieš ho stratiť, rozumieš? Ináč sa môžeš s vlastným 
fejsbúkom rozlúčiť. A mama alebo otec sa to nesmú dozvedieť, kapišto?“  
     „Kapišto“ bolo jeho najobľúbenejšie slovo. Prvýkrát ho počul od Jacka Sparrowa vo filme. Od-
vtedy ho vkladal takmer všade, aj tam, kde sa nehodilo. Pamätám si, ako Marekova triedna uči-
teľka volala našim, aby ho poučili o slušnom správaní. Jeho triedna je najhašterivejšia žena na 
svete. Dokázalo ju nahnevať obyčajné slovko.  
     „Kapišto.“  
     „Prisaháš?“  
     „Prisahám,“ prisľúbil som. Marek mi do ruky vložil malý linajkovaný papierik, na ktorom 
bolo moje heslo aj užívateľské meno. V tú noc som s tým zdrapom aj spal.  
     Nasledujúci deň sme to spravili znovu. Najprv sme sa prihlásili na Marekovo konto, skalopev- 
ne tvrdil, že si heslo dokáže zapamätať aj sám, takže sa prihlasoval bez ťaháka. Ja som svoj držal 
v rukách tak pevne, že som ho slaným potom celý premočil. Keď sa ma Marek pokúšal prihlásiť, 
podal som mu ho a spotené ruky som si utrel do teplákov.  
      „Adam511...“ potichu si šepkal. Oči som neodlepil z dverí. Sprevádzal ma nepríjemný pocit, 
že nás niekto sleduje, no vždy, keď som sa otočil, presvedčil som sa, že to bol iba klam.  
     „Hotovo!“ zvolal Marek. „Poď sa pozrieť.“  
     Okamžite som k nemu pribehol. Tvár som pricapil na svietiaci monitor. „A?“  
     „Čo a?“  
     „A čo teraz?“ opýtal som sa. Videl som len prázdne okienko.  
     „Toto je tvoj profil, Adam. Pamätáš, Pán F?“  
     „Ja viem!“ skríkol som. „Ale čo mám teraz robiť?“  
     „Nekrič, ty... Nekrič! Vieš, čo sa stane, ak to niekto zistí? Sme mŕtvi!“  
     „Viem, viem, viem.“  
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   Marek si ma rukou prisunul bližšie k počítaču. „Môžeš hrať rôzne hry alebo si písať s kama- 
rátmi. To je jedno. Jednoducho, odteraz máš Fejsbúk.“  
     „Aha,“ povedal som.  
     „Choď radšej strážiť dvere.“  
     Na tretí deň, ktorý mám v kalendári zapísaný ako tretie výročie vzniku Fejsbúku nemenova- 
ného Adama, som sa pokúsil prihlásiť na svoj účet sám. Bez Marekovej pomoci. Vlastne ani ne- 
vedel, čo robím. Ukryl som sa v jedinej izbe s počítačom a vyťukal som heslo. Prvýkrát som za- 
budol napísať svoje meno, takže dostať sa dnu sa mi podarilo až na druhý pokus.  
     Do očí mi hneď udrela kolónka v pravom rohu označená červenou jednotkou. Klikol som na 
ňu. Otvoril sa priečinok, v ktorom svietilo iba jedno meno. Pán F. Chvíľu som zvažoval, či klik- 
nem na modré alebo biele políčko.  
     Rozhodol som sa pre modré. Vrátil som sa späť na domovskú stránku a hľadal. Sám som ale 
nevedel, čo hľadám, no nakoniec to vyšlo. Akýmsi zázrakom som sa dostal do svojho profilu. Od-
razu sa mi na spodnej lište objavila ďalšia kolónka. Akoby som tých kolóniek nemal dosť! Do 
šľaka! V priehľadnej bubline vo vnútri bolo napísané: Ahoj, Adam! 
 Odpísal som: Ahoj! 
 A potom: Kto si? 
 A Pán F odpísal: Pán F. 
 Nečakané... Tak som sa opýtal znovu: Kto si?  
 Nič. Čakal som. Vieme to.  
 Napísal som: Čo viete?  
 A on na to len:Vieme to.  
     Bál som sa len toho, čo na to povie Marek. Nechcel som mu to prezradiť. Lenže Pán F mi od-
vtedy každý deň napísal len tieto dve slová. Mal som zimomriavky na celom tele. Najprv som ne-
tušil, čo kto vie a bolo mi to jedno. Lenže naliehavosť Pána F sa každým dňom stupňovala. Jed-
ného dňa mi napísal, že ak chcem, aby sa TO moji rodičia nedozvedeli, musím urobiť niekoľko 
vecí. Urob to a to a nezabudni na tamto... Bla, bla, bla...  
     Nastal deň D. Očami som len preletel slová, ani som si ich poriadne neprečítal. Nie som hlu-
pák, aby som nevedel rozpoznať, že to, čo robil Pán F, sa odborne nazýva vydieranie cez internet. 
Hovorila nám o tom pani učiteľka. Vravela, že na takéto výzvy nemáme reagovať a máme to nie-
komu povedať. A na vydieranie, hoci ho nevedel nijako zastaviť, bol odborník len jeden človek. 
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  „Prečo si mu odpisoval?! Poznáš nejakého Pána F? Lebo ja teda nie... Je jasné, že to nie je jeho 
pravé meno.“ hovoril Marek.  
     „Ale čo mám robiť?“  
     „Kašli na to. Na toto si primladý. Nerob nič, čo ti ten idiot prikáže!“ varoval ma.  
     „Nechcem, aby sa to dozvedeli naši...“ zamrmlal som.  
     „To je teraz jedno. Musia sa to dozvedieť, chápeš? Čo si myslíš? Udajú ho na polícii alebo... 
Polícia bude pátrať?“  
     „A tvoj Fejsbúk?“ opýtal som sa. „Žiadny Pán F?“  
     „Žiadny... Zabudol som heslo.“ priznal sa.  
     „Čo ak vydieral aj teba, len si sa mu neozýval, tak prestal?“  
      „A presne to si mal spraviť aj ty!“  
     „Mal som zabudnúť heslo?“  
     „Ty... Ach, kašli na to. Počkaj...“ zarazil sa. „Pán F, pamätáš? Tak sa volal ten náš plán. Ty 
sám si mu dal taký názov!“  
     „No a?“ opýtal som sa.  
     „To znamená, že o tom pláne niekto vedel. Pochybujem, že je to náhoda.“  
     „Uhm.“  
     „Bože, stále ti to nedochádza?“ dobiedzal.  
     Bez slova som sa naňho pozeral.  
     „Peťa to zistila a teraz ťa vydiera cez internet, aby ti dala príučku!“  
     „Peťka?“  
     „Áno, som si istý.“  
     „Uhm... Neviem,“ povedal som. Tvrdiť to o nej bolo zvláštne, najmä ak Marek nemal nijaké 
dôkazy o jej vine. A ešte k tomu som mal Peťku rád.  
     „Peťa bola jediná, kto bol v ten deň doma. Dáva to zmysel.“  
     Nuž, zmysel to dávalo.  
     „Opýtame sa jej?“  
     Keď sme vtrhli k Peťke do izby, jeho odhodlaný výraz sa okamžite stratil.  
     „Peťka?“ prihovoril sa jej Marek.  
     Ležala na posteli so slúchadlami na ušiach. Počúvala jednu z piesní od Iron Maiden, hľadela 
do stropu, ľavá noha sa jej mykala kade-tade po posteli, akoby ju ani nedokázala ovládať.  
 



 

 
 
  
 

 
   _________________________________________ literárny a výtvarný zborník 19 

 
 

  „Uhm?“ pozrela na Mareka.  
     Nestihol ani len ústa otvoriť a začuli sme CENG! Oznamovalo novú správu na Fejsbúku. 
Rýchlo sme bežali do rodičovskej izby. Bola od Pána F. Ďalšia. Vieme to.  
     „Do pekla!“ zahrešil Marek. „Neopováž sa mu odpísať!“  
     Do očí sa mi tlačili slzy.  
     „Kto je to?“ zúfalo-hrdinsky som fňukal.  
     Marek si vzdychol. Neprítomne sa díval na novú správu od Pána F.  
     „Čo urobíme?“  
     „Ja neviem.“ odpovedal ihneď.  
     Stáli sme pred mamou a otcom, obidvaja mali ruky založené na hrudníku a vážne si nás pre- 
merali. Tušili, že sme niečo vyviedli, no nevedeli, kam až naše – teraz to už môžem povedať – ne-
zmyselné výmysly dospeli. Obývacia izba bola v ten deň plná neznesiteľnej energie – akoby všetko 
nasvedčovalo nepriaznivým podmienkam a dopredu hlásalo našu prehru proti Pánovi F. Ale teraz 
sme už cúvnuť nemohli. 
     „Čo sa stalo?“ opýtala sa mama prívetivým tónom. Vždy bola milá, aj keď nechcela byť. No 
teraz som vedel, že sa bude veľmi hnevať. Marek do mňa štuchol, aby som začal hovoriť, lenže ja 
som zostal ticho. Namiesto toho som sa rozplakal – a plakal som hrdinsky. Marek bol ten, kto sa 
rodičom priznal a vzal vinu na seba. „Prepáčte. Bol som hlúpy. Gabriel sa mi v škole smial... Bo- 
la to moja vina. Veľmi ma to mrzí. Ale Pán F teraz vydiera Adama a ja vôbec neviem, čo mám 
robiť.“ A potom sa rozplakal aj on.  
     Slzavé údolie zastavila mamina roztvorená náruč. Bolo nám to skutočne ľúto.  
     „Ja viem, miláčik.“ zašepkala mi do ucha. „Neboj sa.“ Bola taká pokojná,...aj otec bol. Tie 
slová som vďaka vlastnému vzlykaniu prepočul.                                                              
„Prepáčte,“ povedal som cez slzy, „prepáčte.“   
     „Už sa to nikdy nestane.“ doplnil ma Marek.  
     Pocítil som, ako ma otec začal hladkať po chrbte, kým ja som plakal na maminom ramene. 
Bolo to príjemné, no... neprestával som sopliť.     
    Otec si vzdychol: „Asi by sme vám mali niečo povedať,“ začal. Pozrel sa na mamu, ktorá ma 
odtrhla od mokrého pleca. Marek na ňu tiež civel. Videl som jej sivomodré oči, ktoré sa ma pokú-
šali upokojiť – neúspešne. 
 
                                                Karin Kissová, IX.A 



 

 
 
  
 

   _________________________________________ literárny a výtvarný zborník 20 
 

     
                                     Odvážlivec 

 
Poznám ju skoro tak dobre   Vybral som sa rozhodne 
 ako Zuzku Baranovie.   na zakliate poschodie. 
Obidve sú krásne,    Otvoril som dvere triedy, 
deje sa s nimi čosi zvláštne.  tam školský duch vzorne sedí. 
 
Zuze občas haraší    Žiaden upír, nočná mora. 
a v škole...?     Je to mačka školníkova. 
 
Na najvyššom poschodí 
čosi divne šramotí. 
Počuť škrabot, škreky, ruch, 
to bude asi školský duch. 
 
Ktože sa mu postaví ? 
Kto nám školu zachráni?                      Filip Prievozník, V.B 

 
                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Saskia Mačičáková, V.B      
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                                               Kvietok 
 
Učiteľ nám kúpil jeden párok.           Hrôza! Čo si to dovolil ? 
Nerobil som si naň žiadny nárok.  Školskú disciplínu nalomil. 
Zmenil sa na dobrú vílu?            V škole nastal zmätok. 
Na Bali si kúpil vilu.    Učiteľ je pekný kvietok. 
 
Smeje sa a čudá stvára.            Knihu číta naopak. 
Na čele žiadna chmára.            Nemalo by to byť tak. 
Na tabuľu  srdce čmára.            Na lotroviny sme tu predsa my! 
Na lásku sa vyhovára.    Viete, čo si ešte dovolil? 
 
Z básničky rým mi odcudzil. 
Školský zvonec pokazil. 
Je to špicový borec ! 
Pre koho je to koniec?                                  Patrik Staurovský, V.B 
                                                              
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               Viktória Salóciová, IX.A 
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                                    Prázdno 
 

 
Ja vám teraz rozpoviem,   Učila som sa celý deň, 
čo som zažila, čo už viem.   zo všetkého som bola jeleň. 
 
Prišla som raz do školy,   A keď prišlo skúšanie, 
žiaci v škole neboli.    disharmónia vo mne znie. 
 
Žiadne stopy po učiteľovi,   Päťku som si dala, 
školníkovi či riaditeľovi.   lepšie som sa učiť mala. 
 
Otvorené dvere,    Do svedomia som si vstúpila, 
zvedavosť ma žerie.    o dušu som sa učila. 
 
Prázdna bola trieda,   A keď som prišla do školy, 
iba lavica, tabuľa, krieda.   spolužiaci tam už boli . 
 
Čo som teda robiť mala?   Kde boli? Pri mori? 
Učila so sa teda sama.   Keď v škole neboli. 
Nemali  žiadne meniny. 
Trdlo ! Boli predsa prázdniny. 
 
 
                                  Ester Krajníková, VI.A 
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                 Viktória Bražinová, V.A                                   Barbora Dupkalová, V.C   
 
                                                

          

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        
           Soňa Kuľbagová, VI.A                                     Elvir Hajduček, V.C 
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          Richard Kelišek, V.A                                  Gabriel Kunder, V.A 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                         Vanesa Pohlotková, V.A 
 
                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
       Ema Liščinská, V.C             Saskia Mačičáková, V.B             Barbora Dupkalová, V.C           
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     Terézia Dvorská, VI.A                                           Laura Navarová, V.C 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Diana Kašková, VI.A                                                           
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