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Milí kamaráti, čitatelia! 
 

Aj tento mesiac Vás vítam pri čítaní 
nášho školského časopisu.  V tomto 

čísle na Vás čaká mnoho 
zaujímavých vecí. Prečítať si môžete 
školské práce žiakov našej školy na 
tému láska, veď máj je lásky čas. 
Nájdete tu aj rozhovor s pánom 
učiteľom Marčekom a príspevok 
o tom, ako sme sa pokúsili potešiť 
dôchodcov. Vlastne, nielen pokúsili, 
ono sa nám to podarilo. Za 

prečítanie isto stojí aj článok 
o tradíciách žiakov, ktorých 
predkovia pochádzajú z iných krajín.  
 

Určite ste si všimli, že už znova 
chodíme do školy. Neviem, ako ste 

to mali vy, ale mne sa do školy ísť 
veľmi nechcelo. Učenie z domu bolo 

oveľa pohodlnejšie. Mali sme menej 
hodín, aj keď ja mám pocit, že som 
sa aj tak dosť učila. Podľa mňa bolo 
na dištančnom vyučovaní najlepšie 
neskoršie vstávanie. Nebol to síce 
vždy taký časový rozdiel, ale ja som 
si pol hodinu spánku navyše užila. 
Zvláštne to muselo byť aj pre pani 
učiteľky a pánov učiteľov. Normálne 
nás totižto musia stále napomínať, 
aby sme boli ticho a zrazu nás 
museli prosiť, aby sme niečo 
povedali do mikrofónu. No teraz, 
keď už sme v škole, sa, bohužiaľ, na 

pokazené mikrofóny vyhovoriť 
nemôžeme.   
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INTERVIEW S MIROSLAVOM MARČEKOM 

 

V minulom čísle sme sľúbili, že pre Vás 
vyspovedáme úradujúceho slovenského šampióna 
v behu na 400 m, nášho učiteľa Mgr. Miroslava 

Marčeka. Sľub s radosťou plníme. Prajeme 
príjemné čítanie. 
 

Kam ste chodili na základnú školu?   

Chodil som na Základnú školu SNP v Galante. Býval 
som vtedy mimo mesta, na sídlisku Sever, takže 
som každý deň dochádzal.  

Boli ste dobrý žiak? 

To sa dá ťažko zadefinovať. Ak by sme vraveli 
o dobrých žiakoch, ktorí mali samé jednotky, tak 

v tom prípade nie :D. Učil som sa tak, ako bolo 

treba, na vysvedčení som mal väčšinou jednotky 
a sem-tam dvojky. Samozrejme sa stávalo, že som známky opravoval na 
poslednú chvíľu, v žiackej sa našli známky od 1 až po 5. 

Čo vás priviedlo k športu? Spomínate si na vaše športové začiatky? 

Začínal som s futbalom, keď som mal 5 rokov. Prihlásili ma rodičia. Držalo ma to 
dosť dlho, v podstate som hral futbal na poste brankára takmer do mojich 
pätnástich rokov. Prvých 7 som hral za Galantu, posledné 3 som chytal za 
dedinský klub Veľká Mača. Potom ma už futbal prestal baviť a začal som 
s atletikou ešte na základnej škole, v 9. ročníku. Začal som so skokom do výšky 
a popri tom som sem-tam behával krátke šprinty. Skok do výšky ma neskôr 
omrzel, a tak som ostal primárne pri šprintoch. Samozrejme, v takom veku nie 

je dobré, keď sa venujete iba jednej disciplíne, preto som sem-tam skákal do 
diaľky, nejaký čas som robil aj trojskok. Teraz, keď som už starší, špecializujem 
sa len na šprinty, momentálne na beh, ktorý som si myslel, že nebudem nikdy 
robiť – 400 m. 
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Kto bol váš idol? 

Popri futbale som žiadny nemal, šport ako taký som bral hlavne tak, že som si 
zahral, zatrénoval a bolo. Nesledovával som zápasy ani sa neučil nič od iných, 

a keďže som internet do mojich pätnástich nepoznal, tak som toho veľa 
sledovať nevedel. Až pri atletike som sa o to začal viac zaujímať, ako si lepšie 
pozrieť či už techniku behu, alebo nejakého cviku. Samozrejme, istý čas bol môj 
idol Usain Bolt, takmer každý šprintér by chcel byť ako on. Momentálne je 
mojím idolom Karsten Warhol. Je to síce prekážkar, no na vzdialenosti 400 m. 

Je obdivuhodné, čo na tej trati dokáže, či už na nej prekážky sú, alebo nie. 

Aký bol váš najväčší úspech? 

Ten som dosiahol nedávno, keď sa mi podarilo 
vyhrať 1. miesto na Halových majstrovstvách 

Slovenska v behu na 400 metrov. 

Mohli by ste nám prezradiť váš športový sen? 

Určite účasť na Olympijských hrách. Myslím si, že 
je to sen každého športovca, keďže je to najväčší 
športový sviatok. 

Čo vás okrem športu baví? 

Počúvanie hudby. Či už popri športe, alebo mimo neho a tiež hranie hier na PC, 
ktoré  ma doteraz neomrzelo. 

Odkiaľ pochádzate? 

Pochádzam z Galanty. 

Akú krajinu by ste chceli precestovať? 

Tých je viac, ale najviac asi Rusko. 

Mali ste alebo máte domáce zviera? 

Nie, nikdy som nemal ani nemám. 

Keby ste sa mohli stretnúť s hocikým na svete, s kým by ste sa streli? Prečo? 
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Určite s mojím idolom, ktorého som spomenul vyššie. Rád by som videl, ako 
trénuje, akú má životosprávu a prípadne by som s ním chcel absolvovať pár 
tréningov. Určite by to bola pre mňa veľká skúsenosť, nielen ako pre atléta, ale 
aj ako trénera. 

Čím ste chceli byť, keď ste mali 13? 

Úprimne, nespomínam si, respektíve som sa nad tým vtedy veľmi nezamýšľal, 
keďže som išiel zo základnej školy na gymnázium, pretože som ešte nevedel, čo 

chcem robiť v budúcnosti.  

Akú hudbu počúvate? 

Najmä rap, ten asi najviac, či už slovenský, alebo zahraničný, EDM (electric 
dance music) a potom, samozrejme, čo príde pri počúvaní náhodných albumov 
:D 

Čo sa vám najviac páči na Bratislave? 

Možnosti. Keďže pochádzam z malého 
mesta, tak oproti nemu je Bratislava 

diametrálne odlišná. Takmer všetko, čo 
potrebujem, tu aj nájdem, či už ide 
o vybavovanie nejakých dôležitých vecí 
alebo zábavu, príjemné posedenie 
a hlavne možnosti športu. Bratislavu 
som si obľúbil a určite z nej tak skoro 

neodídem. 

Čoho sa najviac bojíte? 

Zranenia. Ako športovec, ktorý je už na o niečo vyššej úrovni, sa snažím, aby 
som okrem kvalitných tréningov mal aj kvalitnú regeneráciu. Ak by sa mi 
prihodilo nejaké zranenie, jednak by som nemohol trénovať a zároveň je veľmi 
ťažké a zdĺhavé vrátiť sa do pozície, v ktorej ste pred zranením.  

 

Ďakujem za rozhovor. Alex Melia, 7. A 

Foto: archív pána učiteľa 
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Krátke správy 

Mestský parlament mladých 

Dňa 3. 3. 2021 sa uskutočnila diskusia so Simonou Jančekovou z 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, z Oddelenia školstva, športu 

a mládeže, na tému Mestského parlamentu mladých. Cieľom tejto diskusie bolo 
zistenie záujmu mladých o tzv. „parlament“, miesto, kde by mladí ľudia mohli 
vyjadriť svoj názor a mohli spoločným úsilím zlepšiť Bratislavu. Diskusia 
prebehla online formou na platforme Zoom. Zúčastnilo sa jej mnoho mladých 
ľudí (vrátane mňa). Diskutovali sme najmä o zlepšovaní života v Bratislave, 

napríklad o rozširovaní cyklotrás, a o témach týkajúcich sa samotného 
parlamentu a jeho činnosti. Po zhodnotení výsledkov diskusií nasledoval 

prieskum mienky bratislavskej mládeže. Isto sa k Vám dostal „náš“ dotazník. 
Táto diskusia bola z môjho pohľadu veľmi pútavá a dúfam, že sa v budúcnosti 
podarí zrealizovať nejaké zaujímavé projekty. 

 

Spracoval: Michal Števanka, 9. A 

 

Úspechy našich žiakov 

V okresnom kole Matematickej olympiády boli všetci šiestaci 

reprezentujúci našu školu úspešní. Na 1. mieste sa umiestnili dvaja žiaci: 
Michaela Csadyová a Dominik Bažík, na 2. mieste Martin Poliačik, na 3. mieste 

Matej Podbehlý (všetci zo 6.B). Ostatní úspešní riešitelia boli Lukáš Chren (6.C) 
a Michaela Kahanová (6.B).  

Za siedmakov získal 1. miesto Simon Bystrický a na 2. mieste sa umiestnila Ela 

Angyelová, obaja zo 7. C. 

 

V krajskom kole Geografickej olympiády bol Simon Bystrický úspešným 
riešiteľom. 

Všetkým gratulujeme a postupujúcim do krajského kola budeme držať 
päste!  
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Veľká noc  - nie tak celkom po Slovensky 

Veľká noc je jeden zo sviatkov, pri ktorých sa na stole objaví milión tradičných a lahodných 
jedál, zákuskov, tort, všelijakých nápojov a mnoho ďalšieho. Slovenské špeciality dobre 
poznáme. Na tradičné jedlá sme sa preto spýtali spolužiakov, ktorých korene siahajú mimo 
Slovenska.  

 

1. Aké je vaše najobľúbenejšie tradičné jedlo, ktoré mávate na Veľkú noc? Prečo? Skúste 
ho opísať.  
2. Svet je plný zaujímavých veľkonočných tradícií a zvykov. Aké máte vy najdivnejšie alebo 
najzaujímavejšie tradície a zvyky vo vašej krajine? 

3. Je veľmi milé si zachovávať a prenášať tradície. Priniesli ste si tie svoje aj na Slovensko?     
Aké? 

4. Pri varení alebo pripravovaní tradičných jedál z iných krajín je na Slovensku ťažšie nájsť 
suroviny. Mali ste niekedy problém zohnať nejakú surovinu? Akú?  
 

Ryia Chauchan, 8. B (Predkov má v Indii.) 
1. Veľkú noc my neoslavujeme, ale máme dosť podobný sviatok. Volá sa to 
Holi. Každý si dá biele oblečenie, kupujú sa farby, ktoré potom po iných 
hádžeme a o tom všetkom to je. Každá rodina preferuje iné jedlo. My si 
zvykneme navariť zeleninu, niečo sladké k tomu atď. Najčastejšie sú to 
Bhindi Masala (anglicky Bhendi fry) a Aloo ki sabzi. Moja prababka to 

zvykla variť a doteraz to tak je 

V obidvoch je základom Ladies finger (druh zeleniny) a v druhom (aloo ki 

sabzi) sú aj zemiaky. Je tam veľa korenín, väčšinou štipľavé a je sa to aj 

s ryžou, aj s chapati. 

2. V dedinách sa cez Holi všetci niekde stretneme. Či sú to neznámi, alebo 

známi a oslavujeme to. A každá rodina si prinesie časť z jedla, ktoré doma 
navarila, dáme to na jeden veľký stôl, aby si každý mohol vybrať, čo si dá. 
Okrem farieb môžu byť aj striekačky, v ktorých je voda zmiešaná s farbami. Môžu byť aj 
nejaké bazény, tiež s vodou a farbami, kam deti radi chodia, ale dospelým robíme zle iba tak, 

pre zábavu. :P   

3. Áno. Asi polovicu zo všetkých 
sviatkov tu oslavujeme, jedlo 

doma varíme indické, na sviatky 
sa oblečieme do indického 
oblečenia, doma rozprávame po 
indicky, modlíme sa často a to je 

asi všetko. 
4. Ani nie, väčšinou to sú nejaké 

koreniny, ale my máme vlastný obchod, takže to nie je až také hrozné. Akú? Kurkuma, ladies 
finger, chapati, rotee. 

 

Aloo ki sabzi bhindi masala 
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Ivona Abelovski, 7. C (Predkov má v Srbsku.) 

1.Moje najobľúbenejšie jedlo je sarma. Veľmi mi chutí a 

nevarí sa tak často. Je to slané 
jedlo. Pripravuje sa z mäsa, 
sladkej a horkej papriky a ryže.  

2. Oblievačky. U nás, v Srbsku, je 

to tak trochu iné tým, že sa 
dievčatá nešibú, ale len oblievajú. 

3. Chystanie veľkonočných jedál. 

4. Áno mali sme problém nájsť hlávku kyslej kapusty. U 

nás sa kapusta necháva kysnúť celá.  

 

 

Sofia Letsivska, 7. C (Predkov má na Ukrajine.) 

1. Na Veľkú noc máme: vajíčka, klobásy a údené mäso. Moje obľúbené je 

,,pascha“. Je to biely chlieb upečený na sladko, ktorý nosievame do kostola na 
posvätenie. Paschu tam zvykneme niesť s vajíčkami.  

2. V našej krajine máme veľa zaujímavých tradícií. Veľkonočná tradícia je 
ozdobovať naše domy zelenými lístkami. Mne sa osobne veľmi páči sviatok „na 

Ivana kúpala“. Je to ľudový sviatok východných Slovanov, venovaný letnému 
slnovratu, pri najvyššom rozkvete prírody. Koná sa 21. júna. Vtedy sa ľudia 
stretávajú a trávia spolu čas. V noci všetci skáču cez oheň, lebo veria, že oheň 
spáli zlé veci na celý rok. Dievčatá pletú vence, dávajú si veštiť budúcnosť, 
zbierajú bylinky, lebo veria, že je to veľmi magická noc a bylinky, ktoré 
pozbierajú, budú mať veľkú silu. Už ráno, keď je rosa spadnutá, tak mladé 
dievčatá behajú po pšenici, lebo veria, že tá rosa im zabezpečí ženské zdravie 
a krásu. 

3. Áno, všetky tradície sme si uchovali. Ešte sa riadime juliánskym kalendárom, 
tak máme sviatky posunuté o 2 týždne. Ale oslavujeme aj slovenské sviatky.  

4. Áno, veľmi ťažko sa zháňa pšenica ,,kutia“, ktorá je základ pre hlavné jedlo 
pravoslávnych Vianoc. Všetko ostatné sa dá kúpiť.     
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Dajana Vozar, 7. C (Predkov má v Srbsku.)  

1. Ja nemám obľúbené jedlo, ktoré varíme každý rok na 
Veľkú noc, ale jedlo, ktoré varíme každý rok, je huspenina. 

Pripravuje sa varením bravčového mäsa a kostí, ktoré 
varením hustnú. Potom sa 
vylejú do nádob, v ktorých je 
pripravené napr. mäso, 
zelenina, klobása.... 

2. Nepoznám veľa našich tradícií, ktoré ľudia 

majú na Veľkú noc, ale my sme doma mali: 

varenie a farbenie vajec, prípravu 

huspeniny a hľadanie čokoládových vajíčok 
v záhrade.  
3. Áno, priniesli sme si aj na Slovensko 
tradície, ktoré sme mali aj v Srbsku. 

4. Nie, nikdy sme nemali problém zohnať 
suroviny tu, na Slovensku. 

 

Agáta Tyrykina, 7. C (Predkov má v Rusku.) 

1. Moje najobľúbenejšie jedlo na Veľkú noc je koláč ,,pascha“. 
Je to taký suchý koláč, v ktorom sú hrozienka a hore na tom je 

sladký vanilkový krém. Chutí to veľmi dobre a jedla by som to 

každý deň.  
2. V Rusku máme sviatok Maslenica. Tento sviatok prebieha 
na konci zimy a začiatkom jari. Počas  Maslenice si zvykneme 

robiť palacinky. Na konci sviatku si niektorí upália veľkú slamenú ,,babu“  žltej 
farby- Maslenica. Tento sviatok veľmi neoslavujeme, ale je to 

zábava. 
3. Z ruských sviatkov si oslavujeme len pravoslávnu Veľkú noc. 
4. Áno, mali sme. Napríklad sušky, ruská klobása. 

Pripravila: Viki 

huspenina 
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Pohľadnice pre seniorov   

 

 

 

 

Možno niektorí z vás vedia, že sme my, 

terajší siedmaci, chodievali už od piatej 
triedy pravidelne čítať knižky do domova 

dôchodcov, aby sme potešili babičky 
a deduškov a trochu im spríjemnili deň. 
 

V tejto milej aktivite sme však pre 

momentálnu pandemickú situáciu nemohli pokračovať. Rozhodli sme sa teda 
vyrobiť pohľadnice, aby sme seniorov aspoň trochu potešili. Do výroby 
pohľadníc sa zapojili všetky siedmacké triedy a na naše potešenie sa k nám 
pridali aj žiaci 4.B a 1.D. Spolu sme vyrobili takmer 120 pohľadníc pre radosť, 
ktoré sme odovzdali seniorom v DD na Pažítkovej ulici a v DD na Vilovej ulici.        

     

 

 

čítanie v DD na Pažítkovej ulici rozhovory v DD na Pažítkovej ulici 

čítanie v DD na Pažítkovej ulici 
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Foto: archív redakcie 
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Pripravila: Barborka 



13 

 

Práce z 1. stupňa 
 

V 4. B triede nám možno vyrastajú budúci ilustrátori. Pod vedením pani učiteľky 
Vierky Polákovej vytvorili niekoľko nádherných reprodukcií diel Petra 

Stankoviča, známeho výtvarníka a ilustrátora, ktorý ilustruje aj „naše“ 
učebnice, pracovné zošity a slovníky.  
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Naši knihožrúti Vám odporúčajú 
 

Klára Jarunková - Brat mlčanlivého vlka   

Kniha Brat mlčanlivého vlka je o chlapcovi Jurajovi, všetci 
mu však hovoria Ďuro. Žije v Nízkych Tatrách na chate 
spolu s rodičmi, bratom, sestrou a dvoma psami. Psy sa 

volajú Boj a Strážo. Žijú tam preto, lebo ich otec je chatár. 
Príbeh sa odohráva v horách, v dvadsiatom storočí. Vtedy 

ešte ľudia nemali mobily, počítače a iné elektronické veci.  
Nemali to také ľahké ako my dnes. Ďuro zažíva rôzne 
príbehy v horách so svojím starším bratom Jožom a 
mladšou sestrou Gabkou. V knihe sú popísané všetky jeho 
dobrodružstvá, ktoré zažíva od letných prázdnin až po Veľkú noc ďalšieho roku. 

Mne sa tento príbeh páčil najmä preto, že bol z dvadsiateho storočia. Ľudia boli 
vtedy pracovití a viacej si pomáhali. Knihu odporúčam hlavne čitateľom, ktorí 
majú radi dobrodružnú literatúru.  

Recenziu spracoval: Simon Bystrický, 7.C    

 

Juraj Šebesta - Venussha (Ťažký týždeň)   

Kniha Venussha (Ťažký týždeň ) je komiksový román v 
prozaickej forme určený pre dievčatá od 10-14 rokov. Je 

to pútavá kniha, ktorá čitateľa pobaví, nadchne a upúta. 
Kniha je pokračovaním románu Keď sa pes smeje, s 

ktorým som sa ešte nemala česť stretnúť. Hlavná hrdinka 

Lucia bojuje s rodičmi, ktorí jej robia vrásky na čele. 
Čitateľka sa ľahko stotožní s hlavnou hrdinkou. Lucia v 

knihe oslávi svoje 13. narodeniny. Autor sa trafil do 

záujmov a problémov tohto veku. Kniha ma zaujala a 
určite ju odporúčam aj ďalším čitateľom.     

Recenziu spracovala: Ela Angyalová, 7. C 
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Marta Hlušíková - Neznášam, 
keď ma hladkajú po hlave 

Už dlho som hľadala knihu, ktorá sa mi bude veľmi 
dobre čítať, pri ktorej sa zasmejem,  ktorá ma naučí 
niečo nového do života a musím hrdo povedať, že som 
ju našla.  

Neznášam, keď ma hladkajú po hlave je ÚŽASNÁ kniha. 
Tento príbeh je o ťažkých pubertálnych životoch dnešnej 
mládeže a láske (v tomto prípade by som povedala 
medzi babkou a vnučkou). Hlavnou postavou je žiačka siedmej triedy Petra. Má 
skvelú rodinu, babku, ktorá si láme hlavu so svojou nadváhou, dobrých 
spolužiakov, novú kamarátku z Nemecka Kláru a prvú lásku. Možno si poviete, 

že má skvelý život, ale časom sa veci zmenia.  

Kniha je napísaná humorným štýlom. Len tak ľahko sa pri nej nezastavíte 
a povedala by som, že ju prečítate aj na jedno posedenie. Je taktiež veľmi 
oddychová s krásnymi a vtipnými ilustráciami. 

Knihu odporúčam každému, ale najmä mládeži, ktorá trpí nepríjemným 
dospievaním. 

Recenziu spracovala: Viktória Kolár, 7. C 
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Naša poézia 

Láska    Simon Bystrický, 7. C 

Láska je ako ruža, 
trpezlivosť nám skúša. 
Keď si chceme k nej privoňať, 
tŕňmi nás môže popichať. 
 

Všetkých lákajú jej voňavé lupene, 

po nádychu nám myseľ zastane. 
Točí sa nám z nej celý svet, 
lepšej vône veru niet. 
 

Treba sa však o ňu postarať, 
každý deň ju polievať. 
Aby mohla hýriť farbami, 
a nie uschnúť pred očami. 
 

Čakala som 

Ela Valentová, 7. A 

 

Čakala som, že zavoláš 

a povieš mi nežné slová. 
Vracala som sa k telefónu 

vždy znova a znova. 

 

No keď už desať bilo, 
smutná som si ľahla spať. 
Nemohol alebo nechcel 

si mi, drahý, zavolať? 

 

Láska ťa zraní a nepovie prepáč, 
len náhla odíde, no z mosta pre ňu neskáč. 
Zmeškáš tú ozajstnú, po ktorej túžiš. 
Nespávaš, neješ a vtedy vieš, že ľúbiš. 
 

 

Láska    Lara Blahová, 7. A 

Láska, to ti je zvláštna vec! 
Raz páli, horí ako pec, 
keď na lásku treba dvoch, 
no jeden ľúbi za oboch. 
 

Láska, to ti je zvláštna vec! 
Srdce topí ako ľadovec, 
Keď dvaja sú ako jeden, duše splynú 
v krásny sen. 
 

Láska    Dajana Vozar, 7. C 

Láska je ako jarný kvet, 
ktorý uhasí včelí smäd. 
Je to ako letná rosa, 
a srdce roztrblieta sa. 

 

Hreje srdce teplom svojím, 

ako slnko lúčom teplým. 
Či v zime, či v lete 

a nič krajšie nenájdete. 

 

Futbal, láska moja    

David Gubančok, 7. A 

 

Jednu lásku mám, 
futbalu ju dám. 
Srdce mi plesá, 
keď lopta klesá. 
 

Brána ako cieľ,  
sťa pre včely peľ.  

Bez futbalu som, 

ako suchý strom. 
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Jeho oči Sofia Rosová, 7. C 

 

Jeho oči sú ako veľké more, 
po ktorom sa plavia farebné lode. 
Je to predsa môj najlepší kamarát, 
ktorý ma má, samozrejme, veľmi rád. 
 

Každé ráno mu dávam kôpku sena, 
prejdem sa na ňom po lúke, bez sedla. 
Ťažko sa s ním potom večer lúčim, 
keď on je jediný, ktorému verím. 
 

Láska    Sebastián Šona, 7. C 

 

Čo je to vlastne tá láska,  

ktorá nás stále tak láka? 

A občas nás vo sne máta,  
ale aj tak nás stále láka.  
  

Nám sa z tej veľkej lásky,  
niekedy spravia aj vrásky.  
V bruchu motýle malé,  
šteklia tam stále a stále.  
  

Inokedy je dosť sladká  

ako najsladšia čokoládka.  
Niekedy je to veľký boj,  

ako vedieť narábať s ňou.  
  

Láska je najkrajší dar,  

nebyť na tom svete len sám.  
Netvorí ju však len ako pár,  
v každom srdci ju cítiť mám. 

 

Mama Tomáš Köszegi, 7. A 

Mama, slovo tisíc citov 

a tým hlavným veľká láska. 
Osvetľuje moju cestu 

ako krásna hviezda jasná. 

 

Ako mesiac na oblohe 

stará sa o svoje hviezdy, 

za ruku ma stále vedie, 
aby som nezišiel z cesty. 

 

Milujem ťa, mama moja, 
si pre mňa úplne všetkým. 
Ako keď sa dlane spoja, 

drž ma, mama, stiskom pevným. 

 

Krehká Tomáš Sláviček, 7. C 

Láska je kvet života,      
ale nie vždy sa ligotá.    
Láska  je veľakrát krehká ako váza          
a keď sa rozbije, nasleduje skaza.    
 

Lásku druhému dávame 

a vždy sa radi máme. 
Ľudia už lásku zažili, 
ale niektorí o ňu prišli. 
 

 

Buchty Gabriel Vanko, 7. A 

 

Ráno, keď vstanem, 
mamu hneď objímem. 
Pošepkám jej do uška: 
„Sprav mi buchty do bruška.“ 

 

Buchty moje plnené, 
kedy sa už stretneme? 

Láska ku vám pretrvá, 
kým nebude večera. 
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(Dobrá známka) Lea Lalíková, 7. A 
 

Len čo isto, báseň písať mám. 
Niečo múdre, niečo, čo zaslúži si rám. 
Blúdim v svojej drahej mysli, celkom stratená, 
míňam svoje staré básne, Chlapec bez mena. 
 

Spopod tlaku učiteliek  jak spod remeňa, 
nielen celkom, avšak scela stratená. 
 

Ruka, čo dotýka sa ramena, 
pripomína, čo slovko nič znamená. 
 

Nič je pocit z dobrej známky,  

nič je pocit neresti, 
keď len kvôli hlúpej známke 

vzdala som sa radosti. 

 

Človek nie je dokonalý. 
Má byť, avšak nemá.  
Je to správne, keď nie som za, 
aj tak mám byť nemá? 

 

Je to správne, hrať bez slova dôrazu? 

Je to správe povedať a mať byť ticho 
odrazu? 

Nie som nemá, kričím zhlasna do ulíc, 
nech utrieme si slzu z líc.  
 

Kričím zhlasna do sveta, že nádej sa mi trblieta, 
Nádej ľudí pochopiť, že dokonalá nechcem byť. 
Nemusím mať dobré známky, 
stačí sa len snažiť. 
Nechcem život žiť, 
ja ho chcem aj zažiť. 
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Svet klamárov Lea Lalíková, 7. A 
 

 

Láska. Nemám k tomu slov. 

Láska, ty si obeť a ja konám lov. 
Si ty obeť? Som ja lovec? Sme my dvaja? 

Nože povedz! 
 

Sme my dvaja ? Či som azda sám? 

Sme my dvaja iba sladký klam? 

 

Klam len klamár správne zvládne, 
klamstvo celým svetom vládne. 
Klamať  klame človek každý, 
všetci lásku, lásku ľúbiť, lásku navždy. 
 

Som ja klamár, ak ti poviem, že ťa ľúbim? 

Keď ti večnosť ticho sľúbim? 

Keď ti poviem, že len láska ako vrúcny plameň praská? 

Hovorím ti sladké slová 

A tak klamem zas a znova... 

 

Luhám stále a to celkom násilne, 
Lebo slová, čo ty čuješ, nie sú celkom úprimné. 
 

A tak ako somárom, som len obyčajným klamárom. 
Ak som klamár, vráť sa ku mne!  
Vráť sa ku mne celkom kľudne. 
Kľudne láska, len sa neboj, 
Lebo klamstvo ako nápoj opojný a celkom zdravý 

moje sľuby nenapraví. 
 

Nie je zdravý! Ďalšie klamstvo. 
Snáď sa v tomto svete stratí, 
ako kvapka jedu platí. 
Kvapka jedu v milióne pohárov, 
jedno klamstvo v našom svete klamárov. 
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Máj, lásky čas.  

Láska. Kto by netúžil byť milovaný?! Ako je to s láskou? Je naozaj slepá? 
Môžeme sa zamilovať na prvý pohľad? Skúsili sme zauvažovať... 

 

Môžem sa zamilovať na prvý pohľad?        

Simon Bystrický, 7. C 

 

Je možné zamilovať sa do niekoho, koho vidíte prvýkrát v živote a nič o 
ňom neviete? Prípadne: Môže takéto zamilovanie prejsť do lásky na celý život?                                                
Nad takýmito otázkami ľudia uvažujú už stáročia. A preto som sa aj ja pokúsil        
zamyslieť nad týmito otázkami.                              

Podľa mňa zamilovanie na prvý pohľad je založené na prvom dojme, keď 
danú osobu zbadáme. Zamilovanosť je stav, v ktorom človek prežíva silnú túžbu 

po prítomnosti druhej osoby hlavne, keď ju nevidí a nemôže z nejakého dôvodu 
byť s ňou. Pri tom všetkom prehliada jej nedostatky. Každému sa páči niečo iné, 
či sa to týka zovňajšku, alebo správania. Niekomu sa napríklad páčia tmavé 

vlasy, modré oči, intelekt, zmysel pre humor, štýl obliekania atď. Aj keď sa 
mnohí tvária, že to tak nie je, dôležité je nielen to, ako človek vyzerá, ale aj aký 
je. To na ,,prvý pohľad“ nemôžeme vedieť. Zamilovanie na prvý pohľad je asi 
ako keď ideš po obchode a zrazu uvidíš nejakú vec, ktorá sa ti hneď na prvý 
pohľad zapáči. Za každú cenu si ju chceš kúpiť, aj keď je napríklad príliš drahá. 
Ty si tú vec chceš kúpiť, lebo sa ti páči výzorom a tým hlavne prehliadaš jej 
nedostatky. Tá vec na teba hovorí: ,,Kúp si ma!“ Kúpiš si ju s veľkým nadšením, 
aká je tá vec super. Ale prídeš domov, vyberieš ju z obalu a napríklad sa ti hneď 
zničí, rozsype alebo to nie je to, čo bolo na obale. Neskôr zistíš, že si si mal 
radšej poriadne pozrieť, čo je to za výrobok a nekupovať len podľa obalu, ak to 
chceš dlhšie používať. 

A možno  je to so zamilovaním a láskou tak, ako povedal Albert Einstein: 
„Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže 
vzniknúť len začiatok skutočnej lásky.“ 
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Prečo je láska slepá?    Peter Horváth, 7. C     

 Nevedel som ani ja, ale dnes to už viem. Máme kocúra, nie je 
stopercentný. Má totiž choré očko. Vraj to má veľa mačiek. Videl som to aj v 
Simpsonovcoch. Ošetrujeme mu ho. Keď som mal napísať tento sloh, spýtal 
som sa, čo téma „láska je slepá“ znamená a dnes už viem. Keď máme niekoho 
radi, nevyratúvame jeho plusy a mínusy, ale sme tu pre neho. 

  A práve kocúr je u nás tento utorok už rok. Keď mám teraz veľa času, 
niekedy hľadám články aj o mačkách. Dočítal som sa a často uvažujem, či aj on 
má rád nás. A našiel som. Vraj, keď mačka v náručí pomaly otvára a zatvára oči, 
je to prejav veľkej lásky k človeku. Je to z toho dôvodu, lebo lovec by v neviere 
nikdy pozornosť nestratil. Timur k nám chodí, máme ho v náručí a dokáže nám 
v náručí pomaly zaspať. Už rok nás ráno chodí budiť, keďže sme väčšinou doma 

a nie v škole, necíti sa byť sám.  Ale robíme mu aj zle. Schováva sa a často nám 
utečie. Niekedy takto končí aj deň. No ráno zasa príde a na všetko zabudne. 

Príde a objíma nás. Dáva nám zasa svoju lásku. Vie, že nie je sám. Odpúšťa. A to 
takmer každý deň. Preto, ak mám rozmýšľať nad tým, že láska je slepá, tak asi 
je. Okrem toho láska odpúšťa, dáva nádej a nenechá človeka padnúť. Máme ho, 
len malého kocúrika, ktorý nás ten posledný rok vlastne drží. Napriek akejsi 
nenormálnosti života v tomto čase, tešíme sa na každé jedno ráno.  

 Často sa sám seba pýtam: „Dávame mu my to, čo potrebuje?“ Asi áno. 
Žije tu ako u kráľov. Kupujeme mu aj také mäsové paličky a má ich strašne rád. 
Áno, aj keď mu robíme zle. Vždy príde a vždy vie, kde „ju“ má hľadať. „Slepú, 
ale lásku“. A my mu ju vždy dáme. 
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Vieme sa zamilovať na prvý pohľad?  Viktória Kolár, 7. C 

Na túto otázku sa mi odpovedá ťažko. Čo je to vôbec láska? Zamilovanie?  

Môže niekto milovať niekoho bez toho, aby mu videl do hĺbky duše?  

Prvý pohľad. Je to krátky moment v živote, v ktorom naše oči vnímajú iba 
povrch sveta, lenže ako sa hovorí: ,,To podstatné je očiam neviditeľné.“ 
Veľakrát som už počula príbehy dvoch mladých ľudí, ktorých osud spojil  
v jednom momente. Akoby nejaká vyššia sila alebo mágia prepojila ich duše 
a zrazu boli nerozdeliteľní. V také niečo sa mi nechce veriť. Väčšinou sa riadim 
heslom ver v to, čo vidíš alebo zažiješ. A jedinú lásku na prvý pohľad som cítila, 

keď som videla na stole čerstvý chrumkavý rezeň, z ktorého sa vôňa tiahla až do 
mojich nosných dierok. Na druhej strane, ak tá láska na prvý pohľad naozaj 
existuje, takíto ľudia sú obrovskí šťastlivci. Dnes žijeme vo svete nekonečných 
možností, ktorý prechádza okolo nás rýchlosťou svetla a zrazu si uvedomíme, že 
všetko je preč. Ale ten jediný moment, tá obrovská náhoda, vďaka ktorej si zažil 
niečo, čo stálo za to byť človekom ti vytvára úsmev na tvári.                                                                

Preto si myslím, že láska na prvý pohľad nie je zlá, ale či je reálna, to 
neviem. A ak ju niekedy zažijem, určite dám o tom vedieť celému svetu. 

 

Prečo je láska slepá?  Samuel Kovács, 7. C 

Prečo ľudia hovoria, že láska je slepá? Mnohí z nás si už určite položili 
tieto otázky, no nenašli sme odpoveď. Niektorí hovoria, že láska bolí, iní zas, že 

láska je dar. Čo je teda naozaj láska? 

O láske sa toho už veľa napísalo aj povedalo, ale stále presne nevieme, čo 
to je. Je láska túžba? Komplikuje láska človeku život? O láske snívame od 
malička či už od rodičov, alebo súrodencov. Bez lásky by sme nemohli žiť, aj keď 
pre ňu často trpíme. Každý z nás už bol niekedy zamilovaný až po uši, vtedy sme 
akoby slepí a hluchí, len to nedáme najavo, lebo máme strach. Predstavme si, 
že niekoho milujeme a povieme mu to. Slová „milujem ťa“ však môžu byť pre 
niekoho rovnako nezáväzné, ako mu pochváliť dom alebo oblečenie. Ja si 
myslím, že každý sa raz musí šťastne zamilovať. Vtedy to je ako výhra v lotérii. 
Môžem sa však mýliť. Cítia lásku všetci ľudia rovnako? Niektorí ľudia môžu 
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v láske vidieť peniaze alebo krásu, iní zas človeka, ktorého majú veľmi radi. Aké 
to však je, keď sa „naslepo“ zamilujeme? Sú tu aj ľudia, ktorí na lásku neveria? 
Ak áno, môžu aj oni prežiť pocit šťastia?  

Láska však môže časom vyprchať. Ako je to u starších ľudí? Milujú sa ešte 
alebo sú už len kamaráti? Keď sa prvýkrát zamiluješ, je to ako ten najlepší sen, 
no dokážeme stále dávať lásku,  aj 

keď nemáme odozvu?  

Dokážeme stále dávať 
odozvu? Hovorí sa, že láska je 

choroba a nikto netúži uzdraviť sa. 
Určite je na tom kus pravdy, ale po 
takom čase to môže byť ťažké. Veď 
druhého už predsa musíme poznať 
lepšie ako samých seba.  Na tieto 
otázky ale asi nebudeme poznať 
odpoveď, kým to nezažijeme. 

Ja si myslím, že láska na slepo existuje a môže človeka aj niečo naučiť 
alebo mu aspoň zanechať peknú spomienku. 

 

Prečo je láska slepá? Samuel Ďuraj, 7. C. 

           Prečo sa hovorí, že láska je slepá? Je láska naozaj slepá, alebo sa to iba 
tak hovorí? Čo je to vlastne láska? Kedy je láska slepá? Musíme milovať, až to 
bolí! Nestačí povedať: Milujem! Musíme túto lásku vložiť do konkrétnych 
skutkov (Matka Tereza).  

          Na ľudovej múdrosti, ktorá tvrdí, že láska je slepá, je kus pravdy. Asi každý 
mi dá za pravdu, že už niekedy bol zamilovaný až po uši. Vtedy ako keby mal na 
očiach ružové okuliare. A na ušiach slúchadlá, v ktorých hrá nebeská hudba. 
Vtedy sme prakticky slepí a hluchí. Ale nie vždy je to na škodu veci. 
         Aj mňa raz zasiahla láska na prvý pohľad. Prišla nečakane ako blesk 
z jasného neba. Keď som ju prvýkrát zbadal na pláži, zostal som ako v nemom 

úžase. Pripadala mi ako nadpozemská víla. Nič, čo sa dialo okolo mňa, som 
nevnímal. Jediné, čo som mal v hlave, bola ona.  
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         Láska na prvý pohľad s odchodom leta nakoniec 

vyprchala ako ranná rosa po východe slnka. Myslím si, že 
je trvácnejšia a užitočnejšia láska rodičovská, ktorá je 
nezištná a obetavá, láska súrodenecká, ktorá je 
nenahraditeľná a podá ti v núdzi pomocnú ruku. Ale som 
presvedčený, že každý človek musí pocítiť aj lásku od 
niekoho iného, než iba od rodiny. A verím, že každý raz 
natrafí na správnu ženu, ktorá ho urobí šťastným.  

         Ja verím, že láska na prvý pohľad existuje a hoci to nie je na celý život, 
môže človeka obohatiť a priniesť mu niečo dobré. Zostala mi dobrá kamarátka, 
s ktorou si občas píšem a zdokonaľujem svoju angličtinu.  

 

Dokonalý život 

Snívate o dokonalom živote? Čo to vlastne je? Zamysleli ste sa nad tým 
niekedy? Máte iné predstavy ako my? Napíšte nám ich! 

Dokonalý život Viktória Kolár, 7. C 

Dokonalý život. Je to niečo krásne? Niečo, čo by sme chceli všetci zažiť? 
Som si istá, že je to sen každého z nás . 

Na svete žijú miliardy ľudí a každý si pri slove ,,dokonalý život“ predstaví 
niečo úplne iné. Niekto si napríklad predstaví život v krásnej modernej vile 
s desiatimi luxusnými autami, veľkou záhradou a gigantickým bazénom. A na 

druhej strane existujú aj ľudia, ktorým k šťastiu chýba len láska a zdravie. Ja 

sama si myslím, že dokonalý život by nebol dokonalým, keby v ňom nebola 
rodina. Rodinu tvoria ľudia, ktorým môžem veriť, môžem sa na nich spoľahnúť,  
a ktorí mi vždy zlepšia náladu. Či už tým najsladším úsmevom môjho otca, alebo 

jemným pohladením mojej mamy. Samozrejme, k dokonalému životu 
potrebujem aj svojich kamarátov, domov, zdravie a dovolím si povedať, že aj 
svojho zajačika. 

Pri písaní tohto krátkeho textu som si uvedomila a musím s hrdosťou 
vyhlásiť,  že môj život je DOKONALÝ. 
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Dokonalý život Simon Bystrický, 7. C 

 

Čo je dokonalý život? Môžem mať aj ja dokonalý život ? 

Ľudia sú veľmi odlišní, a preto sa aj ich predstavy môžu líšiť. Niekto 
pokladá za dokonalý život peniaze a luxusné veci. Ale pre mňa je dokonalý život 
mať rodinu a kamarátov. Dôležité však je mať radosť z toho mála, čo máme, 
mať radosť z maličkostí. Keď máš veľa peňazí a luxusné veci a nemáš rodinu 
a kamarátov, nie je ti to veľmi platné. Chvíľu ťa to bude baviť, ale potom ťa to 
začne  nudiť a budeš  sám iba s tými peniazmi v luxuse. Naopak s rodinou 

a kamarátmi, síce nie v extra veľkom luxuse, vieš byť šťastný a nebudeš sám. Ja 
hlavne toto pokladám za dokonalý život. Keď mám okolo seba dobrých ľudí, 
môžem byť s nimi šťastný. Keby som mal možnosť vymeniť rodinu a kamarátov 
za peniaze a luxus, nikdy by som to neurobil. Peniaze a luxus sa zdajú pre 
niekoho ako lákavá ponuka, ale zabaví ťa to iba na chvíľu a potom zostaneš 
smutný, že sa o to nemáš s kým podeliť. Podľa mňa ťa rodina nikdy neomrzí 
a vždy bude pri tebe stáť, aj keby si bol chudobný. 

Preto nebuďme chamtiví a nechcime mať úplne všetko, snažme sa žiť 
a tešiť sa z toho, čo máme. „Keď sa ráno zobudíš spomeň si na to, aké je vzácne 
privilégium byť nažive, dýchať, myslieť, milovať a užívať si všetky tie krásy, ktoré 
ti svet ponúka.“ povedal Marcus Aurelius. 
 

Dokonalý život Samo Ďuraj 7.C 

                 Aký je to dokonalý život? Žiť pri mori? Žiť bezstarostne? Byť 
milionárom? Existuje dokonalý život?  
                 Keď človek povie dokonalý život, každému sa premietne pred očami 
niečo iné. Prikláňam sa k názoru, že dokonalý život znamená niečo úplne iné 
pre malého chlapca v škôlke  a pre starého deduška v domove dôchodcov. Malý 
chlapec by bol najradšej doma a hral sa so svojimi hračkami alebo s deťmi na 
ihrisku, starý deduško sa najviac poteší každej návšteve svojich vnúčat.  
                Pre niektorého človeka je túžba po dokonalom živote  spojená so 
životom v  blahobyte a prepychu. Naopak, niektorí ľudia si uvedomujú, že je 
dôležité byť hlavne zdravý, hoci peňazí nemajú nazvyš. V médiách sa nájde veľa 
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príbehov bohatých ľudí, ktorí sú smrteľne chorí a už im ani peniaze nemôžu 
zabezpečiť dlhší život.  
               Mne osobne pod pojmom dokonalý 
život príde ako prvé na um rodina. Rodina mi 
dáva silu, oporu, pomoc, keď ju potrebujem, 

a mnoho ďalších vecí, ktoré sú podľa mňa 
základom dokonalého života. O 15 rokov vidím 
svoj dokonalý život v rodinnom dome, obklopený 
dvomi deťmi s manželkou. Budem pracovať ako 
architekt, rád by som mal svoju vlastnú 
architektonickú firmu.   

               Podľa mňa by sa mal každý človek 
zamyslieť nad tým, či naozaj túži po živote 
v blahobyte. Mal by si na prvom mieste vážiť 
najmä to, že je zdravý a žije v rodine, ktorá mu dáva všetko, čo potrebuje. 

„Život nie je dobrý, ani zlý. Je presne taký, aký si ho spravíš.“ 

 

Dokonalý život   Tomáš Bošanský, 7. C 

Mnohí si určite predstavujete, ako by mal asi vyzerať dokonalý život. 
Keďže má každý inú predstavu, niekto si svoj dokonalý život môže predstavovať 
ako úplný boháč, iný zase s veľkým domom s autami, ale niekto si nemusí 
predstavovať vôbec nič. Preto sa zaoberám myšlienkou: Ako by mal vyzerať 
dokonalý život? 

Ja si svoj dokonalý život predstavujem vo veľkej pohode, zdravý a šťastný 
s veľkou rodinou, priateľmi a životnou láskou. Prečo si predstavujem práve 
toto? Podľa mňa je najhlavnejšie v celom živote  určite zdravie a rodina, 

nezáleží na peniazoch. Zdravie a skutoční priatelia sa nedajú kúpiť. Veľa ľudí trpí 
rôznymi chorobami celý svoj život. Viem si predstaviť, čo by za zdravie dali chorí 
ľudia, lebo niečo podobné mám aj ja. Určite pre ľudí s chorobami znamená 
dokonalý život hlavne zdravie, láska a rodina.  Je im úplne jedno, koľko by mali 
peňazí. Naopak, vôbec netuším, ako si asi predstavujú dokonalý život bohatí 
ľudia. Môžu chcieť ešte viac peňazí? Čo asi chcú? Chcú viac skutočných 
priateľov a zdravie? Na túto otázku, žiaľ, neviem odpovedať, ale viem, že 
peniaze dokážu pokaziť človeka.  
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Som presvedčený, že každý asi chce to, čo mu k dokonalému životu 
najviac chýba. U mňa je to teraz hlavne zdravie, ale keby som bol zdravý, čo by 
to asi bolo? A tebe čo chýba k dokonalému životu? 

 

Koniec dobrý, všetko dobré 

 

Vstávať ráno sa nám síce nechce, ale už sme sa nevedeli dočkať svojich 
kamarátov. Neverili sme, že to niekedy povieme, ale konečne sme v škole  

 

 

Foto: archív redakcie 


