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PREDSLOV... 

 

 Minulý školský rok sa nám podarilo zaviesť tradíciu zverejňovania najlepších 

literárnych prác  žiakov (zďaleka nie všetkých ), ktoré reprezentujú našu školu 

v rôznych celoslovenských súťažiach, a to veľmi úspešne. 

 Ani tento školský rok žiaci nezaháľali. Písali na hodinách slovenského jazyka, 

tvorili na hodinách mediálnej výchovy. Naša práca priniesla úspechy a získali sme 

celoslovenské umiestnenie v súťaži Kukučínova Revúca a úspešne sme sa zúčastnili 

súťaží Hodžov novinový článok a Budimírske studničky. 

 Písanie a tvorba v našich žiakoch nielen podporujú kreativitu a originalitu, ale 

pomáhajú im rozvíjať slovnú zásobu, cibriť si fantáziu, fixovať pravopisné princípy. 

Často je pre nich písanie formou sebavyjadrenia sa, psychickou očistou.  

 Práve preto sme radi, že náš zborník má už svojich čitateľov. Veríme, že 

umelecky stvárnené myšlienky mladých autorov nájdu odozvu v každom čitateľovi. 

   V tomto zborníku okrem štandardných clipartov nájdete  aj  žiacke kresby 

a náčrty, ktoré sa objavili v projektoch prezentovaných v predmete slovenský jazyk.  

 

Prajeme príjemné čítanie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. KUKUČÍNOVA LITERÁRNA REVÚCA 

(Vyhlasovateľ súťaže: Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej) 

 

 

ZAMYSLI SA 

 

Prečo jeden má všetko, 

a druhý nie? 

Prečo jeden nesmie,  

a druhý smie? 

Prečo jeden žije,  

a druhý dožíva? 

.....aká je to vidina dobrého života? 

Prečo zlý dobrého 

stále len vydiera? 

Kto na moje otázky ľahko odpovie,  

ten na svete všetko vie. 

 

 

PoCIT 

Cítim sa ako telo bezduché,  

motám sa životom. 

Cítim sa ako duša bez tela,  

čo koho je po tom! 

Prišla som o všetko, čo mi pán ŽIVOT dal. 

Prišla som o viac, čo kedy kto vôbec mal. 

Načo sa trápiť? 

Prečo mám žialiť? 

Ja už nemám čo stratiť... 

Načo tu mám byť??? 

Pre koho mám žiť? 

Je na čase prestať s trápením. 

Ja takto naďalej ŽIŤ viac nemienim. 



TROCHU LÁSKY 

 

Verím, že príde čas, 

keď bude všetko v poriadku zas. 

Všetko bude ako byť má, 

lebo ja mám teba, 

a ty máš predsa inú! 

 

 

 

 

NASTALA ZMENA 

 

Prečo ťa už zrazu nevidím, ako som ťa videla? 

Strácaš sa mi,  

si iný ako som si myslela. 

Tvoja kamenná tvár,  

vzbudzuje už len žiaľ.  

Tvoje chladné oceľové slová,  

ubližujú mi zas a znova. 

Tvoje pohľady sa mi vyhýbajú,  

lásku moju k tebe zabíjajú. 

Verila som tvojim slovám,  

ktoré zneli: „Buď len moja!“ 

Po večeroch teraz od žiaľu stonám,  

že už nikdy nebudem tvoja. 

 

                                                                      

 

                                                                                  Radka Borošová, 9.A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVODOBÁ STRATENÁ GENERÁCIA 

 

 „Stratená generácia“ je pojem, ktorý pozná každý bežný a priemerný stredoškolák. Ide 

o skupinu ľudí, povojnových umelcov, pre ktorých sa stal svet len „chaosom nestabilných 

hodnôt“. Sú to ľudia, ktorí trpeli pocitom, že nikde nepatria a akosi sa nedokázali zaradiť do 

bežného života.  

Dnešná novodobá spoločnosť znovu plodí a formuje jedincov, ktorí sa nedokážu zžiť 

so spoločnosťou, nihilizujú všetky hodnoty, odmietajú kultúru, vytvorili si vlastný svet 

s vlastnými hodnotami. Či správnymi??? Možno len pre nich... Milujú sex, drogy 

a alkohol...Poeticky umelecké, len to tu už bolo... A nemalo to dlhé trvanie.  

 Globálny problém, ktorý sa týka takmer každého druhého neplnoletého dieťaťa, je 

jeho schopnosť vzdorovať autoritám a všetkým normám. Neviem, možno som čudný ja, ak si 

do úst nedám cigaretu a nezapíjam to fľaškou chľastu a odmietam byť takto IN.  

Chcel by som vedieť, aký to má zmysel, čo je to, frajerina alebo novodobá zábava, či 

nuda zo života, ktorou si dnes hlúpe detská potrebujú dokázať, kto z nich stiahne viac 

pohárikov. Dobre, chcú ochutnať, veď zakázané ovocie chutí najlepšie, ale sťať sa pod obraz 

boží?!!!! To nie! To zábava isto nie je!  

Spoločnosť toleruje alkohol a pritom nám umierajú maloleté deti na otravu alkoholom 

často pod 12 rokov a záchranári namiesto toho, aby riešili  závažné problémy, sú na 

výjazdoch kvôli nejakým hlupákom, ktorí sa nevedia zmestiť do kože, a ktorých rodičia 

benevolentne nechajú vyrastať a nekontrolujú. Na Facebooku sú potom títo najväčší frajeri, 

ale ak im na to niekto príde, a chce ich sankcionovať,  tak sú schopní zhodiť vinu na 

kamaráta, ktorý ich do toho vraj dokopal. A problém majú obaja. Však čím nás je viac, tým 

lepšie!  Super, tak keď sa chcú hrať na dospelých, tak prosím, nikto ich nedrží. Zobuď sa ráno 

o šiestej, obleč sa a choď pracovať. Veď budeš robiť len osem hodín denne za mizerný plat. 

Len budeš platiť účty a hypotéky. Len potom ťa prejde chuť kupovať si drahé cigarety 

a alkohol za peniaze, na ktoré musia teraz rodičia drieť ako kone, len aby mohli svojim deťom 

dopriať aké, také vreckové. Toto, čo robí dnešná mládež a čo im spoločnosť ticho toleruje,  je 

choré a bezočivé. Človek im dá prst a oni mu zjedia celú ruku.      

Najhoršie je to aj tak u detí, ktoré majú rozvedených rodičov, respektíve sú deťmi 

slobodných matiek. Aj jeden aj druhý rodič upláca svoje dieťa,  chce pre svoj poklad to 

najlepšie a nechávajú ho robiť čo len chce. Viac-menej medzi sebou súperia a ani si 

neuvedomujú, čo ich deti za ten čas večer robia, až kým sa nedozvedia, že majú dieťa 



v nemocnici. Vtedy ich môže zo strachu aj vystrieť a razom je z decka polosirota. Páči sa, 

zjedz čo si si navaril. Ničoho si dnes stratení mladí nevážia a čo majú často zistia až vtedy, 

keď to  navždy stratia. 

 

 

                                                                       Marko Mariňák, 9.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPREZENTANT UTRPEL ZRANENIE. STOP ROŽŇAVSKÉMU 

BEDMINTONU! 

 

 

V tejto sezóne sa Klubu gemerských bedmintonistov v Rožňave naozaj darí, a to najmä 

členom Zväzu slovenského bedmintonu do 17 rokov. V poslednom turnaji hráčov na 

kvalifikácii na „a-čkový“ turnaj utrpel jeden z najlepších hráčov zranenie. Viac 

o turnaji a zranení prinášame v rozhovore s rožňavským reprezentantom Dominikom 

Borčíkom. 

 

Nedávno ste sa zúčastnili turnaja v Rimavskej Sobote. Poviete mi bližšie informácie, ako 

turnaj prebiehal? 

Hralo sa v Rimavskej Sobote. Najprv sa hrali zápasy zmiešaných družstiev, jeden set do 21 na 

jednu prehru. Hral som s Rožňavčankou, no v tomto zápase sa nám veľmi nedarilo a vypadli 

sme po prehre 21:19. Ďalšia kategória boli mužské dvojhry, kde som hral s Prešovčanom 

a vyhral som na dva sety 21:16 a 21:11. Ďalší v poradí bol rodák z Rimavskej Soboty, 

s ktorým som prehral a nakoniec som hral o postup proti Košičanovi. Tento zápas som musel 

skečovať, keďže som si pri doskoku zlomil palec na pravej nohe, a tým pádom som sa na „a-

čkový“ turnaj nekvalifikoval. 

Ako ste sa vôbec dostali k bedmintonu? 

K bedmintonu ma ako malého chlapca dotiahol brat, keďže chodil hrávať do CVČ v Rožňave. 

Tam som hrávať prestal, a začal som chodiť do KGB Rožňava, kde som členom doteraz. 

Viete presne, od koľkých rokov sa bedmintonu venujete? Spomínate si ešte? 

Tomuto športu sa venujem od svojich 11 rokov. 

Koľko času venujete bedmintonu? 

Bedminton ma veľmi baví, a nikdy s ním nechcem prestať. Bedminton je môj život a venujem 

mu všetok svoj voľný čas. Tréningy mávame 4-krát do týždňa a počas víkendov chodievame 

na turnaje. 

Dostali ste už aj nejaké ponuky do zahraničia? 

Do zahraničia som ešte ponuky nedostal, ale samozrejme, že sa počas tejto sezóny chystám na 

niektoré turnaje do Česka, Maďarska a Rakúska. 

 

 



Aké máte teda plány do budúcna? 

V budúcnosti by som chcel troška viac oddychovať, zahojiť si palec, neskôr sa zapojím do 

začiatku novej sezóny a opäť začnem vytrvalo trénovať. Chystám sa na bedmintonové 

sústredenie na Skalku, kde budem mať počas týždňa celodenné tréningy. 

 

Ďakujem Vám za rozhovor a prajem veľa športových úspechov. 

 

 

                                                                                      Alexandra Mašlenková, 9.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. HODŽOV NOVINOVÝ ĆLÁNOK 

(Vyhlasovateľ súťaže: Národné osvetové centrum v Martine) 

 

 

SOM HRDÝ NA TO, ŽE SOM SLOVÁK 

 

 Každý Slovák by mal byť hrdý na to že je Slovákom .  

 Veď Slovensko sa pýši nádhernými lesmi, kopcami, veľhorami. 

Slovenské  hory sú veľké, strmé a tiež nebezpečné, ale ako vieme, na 

lyžovanie sú najlepšie, preto každoročné prilákajú množstvo zahraničných 

turistov, ktorí našu slovenskú zem milujú. 

 Naša krajina je krajinou tisícich jaskýň. O najznámejších  jaskyniach 

sa toho veľa dozvedám v rôznych turistických príručkách, no žiadna z nich 

nedokáže vystihnúť, popísať ani zachytiť krásu, čaro, rozmanitosť 

a atmosféru jaskýň. 

 Slovensko má aj negatíva. Sme pomerne ekonomicky zaostalejšia 

krajina, a moderné produkty z celého sveta sa k nám, bohužiaľ, dostávajú 

pomalšie, ale nepoznám takého mladého človeka, ktorý by Slovensko nemal 

aj tak rád.  

 Tak či tak, Slovensko mám veľmi rád, som pyšný na to kto som a odkiaľ 

pochádzam. A ako je to s láskou k Slovensku? Veľmi podobne. Tak, ako  som 

sa tu narodil, tak tu doteraz žijem. Prežil som tu najkrajšie okamihy detstva. 

Milujem túto krajinu nielen pre jej krásu a jedinečnosť, ale aj preto, lebo iba 

tu môžem cítiť chuť domova. Iba tu môžem stretnúť ľudí, ktorí sú mi vzácni, 

rozumejú mi a veľa pre mňa znamenajú. Pozrite sa na sever a ocitnete sa v 

náručí mocných bielych obrov, ktorých Slovania pomenovali Vysoké Tatry. 

Hlavný strážca Kriváň dohliada spolu s Lomnickým štítom na mladších 

bratov Nízke Tatry. Tí bdejú nad drahým pokladom nenaplneným zlatom, no 

vzácnou zeleňou  Slovenským Rajom. Na území celých Tatier žijú mnohé 



klenoty živej prírody od vzácnych kamzíkov cez medvede, srny, jelene až po 

svište, jazvecov či drobný neobvyklý hmyz.  

 Slovensko bolo, je aj bude hrdým štátom s mocným a pracovitým 

národom zlom i v dobrom. Mohli sme byť utláčaní a mučení, ale nikdy sme sa 

nevzdali.  

 Som Slovák a nehanbím sa za to. Som hrdý, že rozprávam v tomto 

ľúbozvučnom jazyku a nechcel by som ho iným nahradiť. Náš jazyk patrí k 

najťažším jazykom sveta, my zvládame jeho gramatiku aj nástrahy, ale my 

sme skromní a tým sa nepýšime. 

      Byť Slovákom nie je hanba, je výsada patriť k národu, čo sa nevzdá.  

Buďte preto pyšný kto ste, kde ste sa narodili a kde i žijete .  

 

 

                                                                                          Tomáš Demény, 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ako zostať sám sebou a zachovať svoje korene  

(Úvaha)  

 

„Treba spoznať na Slovensku tie najkrajšie miesta, netreba vždy krásu hľadať iba v iných 

štátoch.“ 

  

Použitý výrok v úvode in medias res vystihuje myslenie Slovákov. Odjakživa a vždy sme 

hľadali krásu inde, vždy sme si mysleli, že inde sa veci dejú lepšie, inde sa žije ľahšie, inde 

majú ... 

Zamýšľame sa my vôbec niekedy  nad tým ako zanedbávame všetky ľudové tradície, odkazy 

našich predkov?  Deti mojej generácie - rovesníci nevadia, aké máme na Slovensku kroje, 

nepoznajú slovenské básne, nenavštevujú kultúrne pamiatky.  

Nevieme o Slovensku skoro nič, každý mladý by najradšej zo Slovenska odišiel  Áno, 

chápem, nie každý má záujem svoju vlasť spoznávať a poznať, ale potom načo hovoria a do 

sveta vykrikujú, že je Slovensko zlé ?  

Slovensko, podľa mňa, môžeme právom považovať za jednu z najkrajších krajín na svete, 

nielen pre starobylé pamiatky, hrady, zámky, kaštiele, zemianske kúrie, vojnové pamätníky, 

ale aj pre nádheru prírody, ktorá nás obklopuje.  

Niektoré krajiny by sa mohli inšpirovať našimi známymi  haluškami alebo bryndzovými 

pirohami. V jedlách našich starých mám sa skĺbila tradícia a gurmánstvo, kvalita a originalita 

chuti. Naše sviatky sú tradičnejšie, a omnoho výnimočnejšie než tie v zahraničí. Detvianske 

slávnosti, Radvanský jarmok, Festival vo Východnej opísal už nejeden básnik. 

 Prečo teda kopírujeme sviatky iných národov? Človek ide s dobou, kopírovaním sa snaží byť 

moderný, a zabúda na tradície, folklór, kroj. Je smutné, že drvivá väčšina slovenských vecí 

nezachovala. Nepoznáme kroj, nevieme, čo sú oje, fujaru vidíme iba v televízii. 

Taký ľudový folklór, ktorý sa ešte zachoval, poznáme len vďaka ľuďom, ktorí žijú na 

slovenských dedinách. Ale už aj tá generácia vymiera a bojím sa,  že moje deti nebudú vedieť, 

aké to bolo pred všetkými strojmi a vymoženosťami, ako vyzeralo slovenské oblečenie a ako 

chutí slovenské jedlo. Bojím sa, že väčšina ľudí zabudne, že Slováci boli hrdý a dôstojný 

národ, ktorý neraz bojoval za svoju slobodu, nezávislosť, samostatnosť a hoci je to maličký 

kúsok zeme, každá hrudka je poznačená ťažkou prácou, slzami a potom Slovákov. 

 Niekedy sa pýtam, kto je to hrdý Slovák ? Je to ten,  čo nám fandí raz do roka v hokeji alebo 

ten, čo sa snaží  zachovať všetky tie krásne zvyky, tance a piesne ... Hrdý Slovák je ten, čo 



neuteká a nevzdáva sa, ten, ktorý stojí pri Slovensku aj keď ho iní hania, hrdý Slovák je ten, 

čo sa nebojí priznať, že sa Slovákom narodil.  

Pri opisoch krás a jedinečnosti Slovenska nesmiem zabudnúť na našu prekrásnu prírodu, lesy 

a hlavne nato, čo nás charakterizuje a to sú naše Tatry. Tie sú pýchou aj symbolom. 

Vďaka ľudom ako bol Štúr by sme  mali byť radi, že sme jeden národ,  že držíme spolu 

a netrpíme v nevoľníctve. Ako povedal L. Košút  „jedna reč, jeden národ“ ,  a tak sme 

bojovali ako Slováci za slovenský jazyk, za slovenskú zem, za slovenské práva, za 

domov..bojovali sme a vyhrali.  Občas sa zamyslím, či  by pre nás nebolo výhodnejšie,  keby 

máme jazyk podobný angličtine či nemčine.  Dorozumeli by sme sa všade.  Ale potom si 

uvedomím, že by to pre nás nebolo typické ... Náš jazyk nás charakterizuje. Patrí k jedným 

z najťažších jazykov a my by sme mali byť hrdí, že ho ovládame 

Už len preto musíme zostať sami sebou a to Slovákmi. Aj keď niekto odíde do zahraničia za 

možnosťami a novými skúsenosťami, či ľahkým životom , vždy si musí uvedomiť kto je ... je 

hrdým Slovákom.  

Pre mňa je Slovensko DOMOV.  Aj keď odtadiaľto raz možno odídem, vždy sa tu vrátim, 

pretože som tu vyrastala, tu mám rodinu a kamarátov, a hlavne som Slovenkou.   

Nie je všetko len o tom, že sa tlačíme do iných štátov, že sa chceme správať svetácky, 

musíme si v prvom rade uvedomiť, že to, čo máme tu, je krásne, originálne, naše. 

 

 

                                                                Viktória Belánová, 8.A 

 

 



Ako zostať sám sebou – ako si zachovať svoje korene 

 

(Úvaha) 

 

 Všetky národy, majú svoju vlastnú kultúru. Je to fakt, ktorý sa nedá poprieť nijakými 

teóriami, je to axióma. Hoci sme národ malý  i my máme svoju kultúru, svoju históriu, svoje 

špecifiká. 

 Tieto hodnoty zbližujú verných Slovákov v snahe rozvíjať, uchovávať a prezentovať 

slovenskú kultúru. V dnešnom svete  existuje aj niekoľko málo Slovákov, ktorí sa odnárodnili 

a ktorí na všetko slovenské zanevreli. Väčšina z nich sú tí, ktorí šli za lepším životom do 

iných krajín, iní sú zasa tí, ktorí odmala žijú s predstavou, že inde je všetko lepšie, krajšie, 

zaujímavejšie, a že Slovensko nemá čo svetu ponúknuť. 

 Do kultúry patria krásne slovenské zvyky a tradície, chutné jedlá,  národné sviatky, 

umenie, pamiatky. Ak si sami nebudeme vážiť to, čo máme a mať ešte môžeme, nesmieme sa 

čudovať tomu, keď nám iné národy budú krivdiť,  pretože sa o svoju kultúru, o svoj národ 

o svoje tradície nezaujímame a nechceme ju ani spoznať. 

 A čo teda povedať k mienke druhých národov? Majú pravdu, stávame sa pod vplyvom 

mamony a amerikanizácie ľuďmi bez koreňov. Tí iní a druhí  Slováka vidia len v podobe 

bezstarostného a nezaujímajúceho sa  človeka.  Nezaujímame sa podľa iných o kultúru, 

politiku, ekonomiku, odcudzilo sa nám vzdelávanie. Najlepším prostriedkom proti takým 

falošným predstavám iných národov je spoznávanie nášho Slovenska, pretože ono je hrdé 

a má čo ponúknuť. 

    Naša kultúra je veľmi pestrá. Máme veľa špecifických zvykov a tradícií – napríklad 

páračky, vynášanie Moreny, pečenie medovníkov na Vianoce, krájanie jablka pri 

štedrovečernom stole. Máme i špecifické sviatky a obdobia – Hromnice, fašiangy. Sme národ 

robotníkov a zručných majstrov tesárov, drotárov, stolárov, kováčov... 

 Okrem spomínaného Slovensko má tiež nádherné pamiatky  - hrady, zámky, kaštiele, 

zruby, skanzeny, prírodné múzeá. Je ich veľmi veľa. Pre mnohých sú najkrajšie naše národné 

parky, napríklad Slovenský raj, či centrum zimnej zábavy Vysoké Tatry, ktoré každoročne 

prilákajú milióny návštevníkov. Už len pre tieto veci by sme mali byť na Slovensko pyšní. 

   Naše tradičné jedlo sú bryndzové halušky. Skvelé jedlo, ktoré je bohužiaľ neznáme iným 

národom. Všetkému slovenskému totiž chýba reklama. 



   K slovenskej kultúre patria aj mnohí známi vedci a vynálezcovia, ktorí sa zapísali do 

histórie vedy veľkými písmenami. 

 Najznámejšími slovenskými vedcami a vynálezcami  sú: 

 Jozef Murgaš pre vynálezca bezdrôtovej telekomunikácie, 

 Štefan Banič ktorý vynašiel padák,  

Pavol Jozef Šafárik – zakladateľ slavistických filologických odborov, 

Jozef Maximilián Pecval – vynálezca objektívu. 

 My nie sme ideálny národ, ale národ ktorý má popri dobrých vlastnostiach a holubičej 

povahe i hodne zlých vlastností. Poľutovaniahodné je však to, že slovenský národ, tvoriaci 

vážny štát si nevydobyl ani zďaleka to postavenie, aké by mal mať, aké pre neho chceli 

osobnosti ako Štúr a Kráľ. Vinu na tom máme sami. Navyknutí na drahocennosti nechce sa 

nám svoje sily náležite napnúť a dokázať svoju životaschopnosť a „kultúryschopnosť“.  

Majme radi svoje Slovensko, svoje zvyky, tradície, svoje sviatky!!! Pretože sú súčasťou 

nás samých, našich rodičov i predkov. Ak odmietame všetko slovenské, odmietame 

i samých seba. 

 

                                                                                                     Ondrej Roman, 8.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSLOV... 

 

 Podstata tvorby a kreativity prináša so sebou pocity vlastného 

sebavyjadrenia. Cez umenie, a nech je to akékoľvek umenie – výtvarné , 

hudobné, literárne, si človek uvedomuje seba prostredníctvom svojich 

pocitov, vytvára si fantazijný svet. V tom svete je všetko pekné, dokonalé, 

alebo aspoň usilujúce sa byť dokonalým. 

 Také sú i práce našich žiakov. Sú plné ich predstáv o živote, plné ich 

túžob či očakávania od života.  

 Dúfame, že každého, kto sa poctivo začíta, naše práce potešia. 

 

 

 

Príjemné čítanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zborník zostavila: PhDr. Zuzana Ujházyová 

Práce použité v zborníku sú školské práce žiakov. Pod každým článkom je uvedené meno autora. Prešlo 

korektúrou. 


