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PREDSLOV... 

 

 Ţiaci našej základnej školy sa kaţdoročne zúčastňujú rôznych 

literárnych súťaţí s celoslovenskou pôsobnosťou.   V mnohých súťaţiach 

sme veľmi, dokonca uţ niekoľkokrát úspešní /Svätoplukovo kráľovstvo 

oţíva, Kukučínova literárna Revúca/. 

  Doteraz sme práce na stránke školy nezverejňovali, stali sa len 

súčasťou prezentácií a výstav pri udeľovaní ocenení tej ktorej súťaţe. 

Nakoľko sme tento rok získali mnohé celoslovenské ocenenia, rozhodli sme 

sa, ţe sa o práce našich šikovných ţiačikov podelíme so širokou 

verejnosťou. 

 Väčšina prác vzniká ako domáca úloha na hodiny slovenského jazyka 

či literatúry, niektoré práce sú projektom z mediálnej výchovy. Do prác 

učiteľ zasahuje minimálne – úpravou gramatických chýb, či skrátením 

príbehu, pretoţe väčšina prác má vyhlasovateľom súťaţe rozsah presne 

stanovený. Práce teda môţeme prehlásiť za autorské a zásahy učiteľom za 

odsúhlasené ţiakmi. 

  Bohuţiaľ, všetky literárne a ţurnalistické práce sa nám do zborníka 

nezmestia, teda uverejňujeme len tie súťaţné a ocenené. Preto sa 

ospravedlňujeme všetkým šikovným ţiačikom, ktorým sa práce do 

tohtoročného zborníka nedostali. 

 Zborník je ţánrovo aj tematicky veľmi rôznorodý. Nájdeme tu 

rozprávky, básničky, povesti, kaligram, sonety, fejtóny, dokonca 

i autentické rozhovory s mediálne známymi hviezdami, ktoré naši ţiaci 

urobili prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Prečítame si o hrdinoch, 

o ľuďoch, čo nás ovplyvnili, o princeznách i príšerách. Čítať budeme 

v ľúbozvučnej slovenčine aj v nárečí. 

 

Zborník sme obohatili o fotografie výtvarných prác našich malých 

ţiačikov – „prvostupniačikov“, ktoré nám zdobia chodby a tak nám 

estetizujú a zútulňujú pracovné prostredie. 

 

 

 

                            Príjemné čítanie   



1. PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD 

SLOVENSKO 

(Vyhlasovateľ súťaţe Matica slovenská) 

 

Slovensko, moja vlasť  

i domovina našich tiel 

tys´ vzrástla na území, 

kde ţiť je slasť. 

 

Mnoţstvo riek a níţin 

prekvitá v tebe, 

tu vysoké horiská 

vyrástli zo zeme. 

 

Prírody je tu dostatok, 

zvieratá sú sťa v raji, 

škovránok letí ponad tok, 

ponad tok na Dunaji. 

 

Slovensko je i rodiskom, 

tých našich bratov slávnych, 

ich mená poznáme naspamäť 

v dobách uţ ţili dávnych. 

 

Vierozvestci naši slávni 

Cyril a Metod volajú sa, 

priniesli nám prvé správy, 

ţe naše písmo vyvíja sa. 

 

Slovenčina, jazyk to krásny, 

všetci sme hrdí naňho, 

vzniklo v nej stotisíc básní, 

kaţdý z nás pozná Mor ho! 

                                                                                                                                                                                                     

Bratislavský hrad týči sa, 

nad Dunajom pyšne stojí, 

nejeden turista obzerá sa, 

zámkov tu predsa máme hory. 

 

My, národ spod Tatier 

my, národ slovenský 

hrdí sme na našu vlasť 

   

Toto všetko naša vlasť skrýva 

to všetko tu nachádzam, 

a preto vrie vo mne pýcha, 

ţe zo Slovenska pochádzam. 

 

                   Diana Reiserová, 9.C



 

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO 

 

V Európe nachádza sa, 

okolitým vyrovná sa. 

V srdci kontinentu leţí, 

raz tu prší, raz zas sneţí. 

 

Slovensko sa nazývame, 

ťaţký jazyk my tu máme. 

Výnimky my zdolávame, 

všetci sa s nimi stretávame. 

 

Ypsilon či  mäkká jota, 

je to s nimi vţdy robota. 

Výnimky sú všade samé, 

hlavy z toho zamotané. 

 

Keď pravopis raz zvládnem sám,  

budem v slovenčine kráľ! 

 

Na svoj jazyk hrdí sme, 

lebo ľubozvučne znie. 

Neslovák ľ nevysloví,  

slovenčinu nám pitvorí. 

 

V našej krásnej krajinke,  

máme sa jak v bavlnke. 

Máme mnoho úkazov,  

dám vám o tom dôkazov.  

 

 

 

Naše slávne Tatry, 

to k Slovensku patrí. 

Lyţovať k nám chodí rád,  

aj najbohatší magnát. 

 

Hrady, zámky, jaskyne, 

nedáme si  za iné! 

Hory, vrchy, plesá, skaly,  

nech sa ti, Slovensko darí! 

 

Bryndza, oštiepok či syr,  

ktoţe ťa to vyúdil? 

Ţinčicu či chutný cmar,  

Slovensko má vzácny dar. 

 

Halušiek mi radi máme,  

zákvaskom ich zapíjame,  

pripijeme slivovicou,  

vyliečime tergelicou. 

 

Kultúru my v krvi máme,  

osobnosti spoznávame. 

Sládkovič, Štúr a Kráľ,  

všetkých ich ja spoznávam. 

 

Šikula, Ondrejov, Krasko,  

učím sa ich s veľkou láskou. 



Tajovský a Timrava,  

nie sú pre mňa obava. 

Obrazy nám kreslil rád,  

Benka skvelý kamarát. 

Hloţníka chce kaţdý mať,  

na umení zarábať. 

 

Slovák športy miluje,  

preto v mnohých kraľuje. 

Futbal, hokej, triatlon,  

Slovák je vţdy víťazom! 

 

Ak však pretek nevyhráme,  

my si nikdy nezúfame. 

Slzy preto neroníme,  

zas sa na štart postavíme. 

 

Slovák sa vám nikdy nevzdá,  

to mu jeho srdce nedá. 

Preto nikdy neprehráme,  

my sa totiţ nevzdávame! 

 

Históriou sa ja učím,  

ţe národom sme holubičím, 

Vojny, sváry, nepokoje,  

nepozná Slovensko moje. 

 

Vojnu nikdy nevyvolať,  

pokojne si vţdy naţívať. 

Hlavná vlastnosť Slovákov,  

nedostať sa do okov! 

 

 

Slovenkou som veľmi rada,  

všetkým predkom česť a sláva! 

Slovensky sú ţeny krásne,  

módny svet nad nimi ţasne. 

 

Slovensko ja rada mám,  

hrdosťou naň ovplývam. 

Slovenkou som od rodu, 

verná svojmu národu! 

 

 

                     Erika Bronďošová, 8.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. (OD)ZVONILO SLOVENSKÝM SLOVÁM 

 

              (Vyhlasovateľ súťaţe Galéria Jána Kulicha v Zvolenskej Slatine)

AKO NA LAZY PRIKVITOL LUDZIGROŠ 

 

 

Na odpust došli na lazy komedianti s dvoma veľkýma ludzigrošmi. Uţ dávno neboli, 

hádam aj päť rokov tomu. Akurát lialo jak z bačky, jeden gazda pre nich ešte dva extra kone 

došikoval, ţeby po rozčvachtanej ceste pomohli privandrovalcom s  kompletným ansamblom. 

Celý deň za tým ani len nosy nevystrčili zo šiatrov, iba brud čistili, kým hrmavica 

neprešla.  Aţ tak začal okázalý odpust s veselicou, o akej sme na lazoch uţ dávno 

nechyrovali. Uţ poobede začala  muzika. Kaukliar z dlhého plášťa ťahal jednu bukréta za 

druhou, a jeho fígľom s grošmi nebolo konca kraja.  

Staručký ujko pri ohníku rozprával kŕdľu detí okolo ohniska, ako na šife plával do 

Ameriky. Doniesol odtiaľ  flintu, ktorou tam zastrelil obludu, čo sa menuje bizón a ktorej 

koţu mal prevesenú cez brvno. Veruţe z tej flinty  i teraz  na dvadsať siah trafil srdce v strede 

karty. Len ţeny hundrali, ţe ich šľak skoro trafil z toho rachotu. Najinteresantnejší bol 

komediant v kockovaných hozentrágloch, silný ako valibuk, na hrudi nosil ťaţkú činku 

a s konským jarmom na krku dokázal ťahať rebriniak plný samopašnej dedinskej  chasy. Ešte 

dlho do noci jeden muzikant vyhrával  na starej garmoške, druhý na husle a v parádnej róbe, 

vyštafírovaná  jak kontesa z biografu im do toho spievala speváčka šlágre kdesi aţ od dolnej 

zeme. 

Ďalší deň privandrovalci doobeda len hliveli a daromníčili, ale  celá dedina sa od 

skorého rána šikovala čo najskôr si zaopatriť dobytok a drobnú háveď, aby za obedom bolo 

viac času na ďalšie pestvá a huncútstvá. Teraz sa doterigala uţ celá dedina. Valibuk pridal pár 

kúskov so šabľou, ktorú hltal, dokiaľ starká z horného konca neodkväcla od strachu. Zahrali 

veselú komédiu o trochu pomätenom lapiduchovi, čo predpisoval medicínu podľa krištáľovej 

gule, kým ho gazdovia papekmi nevypoklonkovali z chotára. Na večer pripravili strašidlá 

a všakovakú duchárčinu, aţ  dievčence jačali od strachu sťa by ich z koţe drali. Pomaly so 

škamravým ohníkom tíchla aj muzika, kým noc aj poslednej čvarge nadobro nezavrela oči. 

Podivná to lúza títo komedianti. Stačí im slamník na noc pod holým nebom, bez 

postate  vandrujú svetom. Len naoko smutná je to poţiveň, prinesú zábavu, smiech a ráno 



tíško idú ďalej. Veľa grošov nevylúdili, len tak tak. Ale gazdinky ich tak zaopatrili 

z odpustových zabíjačiek, ţe isto zanedlho prídu zas.    

 

                                                                                               Ľudmila Olejárová, 8.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BICYKLOŠKA 

 

Jedného dňa, keď deti na bicykloškách po dedine rajtovali a na majer starému otcovi 

chodili s grúľami či pomyjami pre bravy pomáhať, si nás starký zobral na gánok, a tak nám 

rečoval. 

   „Toho jesenného babieho dňa, mal som vtedy desať rokov, bol som uţ veľký parobok, do 

školy som chodil i robotu som si zastál,“ povedal nám starý otec, keď spomínal na svoje 

príhody z detstva a junošstva. 

 „Na svoje desiate narodeniny som dostal od otca dve koruny, v tej dobe, milí chlapci, 

to bol iný peniaz,“ vysvetľoval nám starý otec . Váš prastarý otec mi v to ráno povedali niečo 

pre mňa veľmi dôleţité: „Synak, si uţ akurátny chlap.  Ja dobre viem, ţe si šikovný v škole, 

dobre ti  idú počty a aj dejespyt, i rozdumal som si tak, ţe ty tie peniaze len dobre oceníš a 

minieš na správnu vec a nie na daromnice.“  

„Potešilo ma, čo mi ňaňo povedali, pretoţe razom sa zo mňa stal parobok. Cítil som sa 

byť dospelý, nielen domáci poškrobok. Myslel som, ţe zmokom či raráškom ma po otcových  

slovách doma uţ nikto nenazve.“  Keď nám starý otec rozprával jeho najkrajšiu spomienku 

s prastarým otcom, skoro sa rozplakal.   



   „Zobral som svoje korunky, poďakoval ňaňovi a štúril ich do vačku. Hurtom som sa 

rozbehol vytrúbiť tú novinu kamarátom a dievčencom na dedinu. Stretávali sme sa u starého 

duba, čo stál pred školou, ale zakrytí sme boli od cesty drevárňou. Môj narodeninový 

podarúnok sa najviac kamarátovi Joţkovi zapáčil. Čosi mi zašeptal a poďme vnohy. Tak teda 

s najlepším kamarátom Joţkom Strelkom sme pohlave rozbehli ku starému kramárovi a 

šenkárovi Janovi. Chceli sme ho presvedčiť, aby nám predal jeho hacacavú starú bicyklošku, 

ktorá mu aj tak stála vzadu v krčme, opretá o stenu, lebo šenkár Jano mal zlomenú ľavú 

cangu. Starého Jana sme uhovorili na tie korunky. Zo začiatku nesúhlasil a chcel tri, ale 

povedal som mu, ţe nemám viacej peňazí, ţe mu viacej nemôţem dať,“ vyprával nám starý 

otec.     

    „Vyštverali sme sa na najvyšší kopec, ktorý sme pri dedine mali. Bolo to tak 

v jesennú dobu, uţ sa kus ku noci priťahovalo, hoci ešte teplo bolo. Joţo sa chcel, 

samozrejme, spustiť prvý. Bol miestny fafrnok, na ktorého babizne pekne nepovedali. Napáral 

to ten fagan s našou novou bicykloškou rovno starej Blaţkovej - Mátajke do verandy.  Tá 

vybehla vonka len v košielke a oplecku, ani suknicu či zásteru si nezaloţila  a revala  naňho,  

ţe jej rozbil flešky od mlieka. Uchmatla z pitvorčeka metlu a naháňala  dobitého Joţka cez 

celú dedinu. Ten trielil jak mladý zajac ozlomkrky preč od starej, skoro do jarku bachnúl, ale 

stará ho nedolapila. Schoval som bicyklošku do šopy. Jej sa, chválapanubohu, nič nestálo. 

Smial som sa na Joţovom behu hodiny. Počkali sme radšej týţdeň, aby na to Blašková - 

Mátajová zabudla.  Nechceli sme babizňu dráţdiť, bo by na nás rodičom ţalovala a vytiahnuť 

pred ňu bicyklošku by bolo ako mávať býkovi červeným súknom. Po celom dlhom týţdni, uţ 

som pokušeniu neodolal, som vybral bicyklošku zo šopy a konečne aj ja som sa pustil 

z kopca. Prvý raz som šiel bárs opatrne, aby sa mi nestalo to, čo úbohému Joţkovi. Dával som 

pozor na verandu, gánok i dreváreň starej Blaţkovej. Piatykrát som sa tak rozbehnúl, ţe som 

trielil vari aj sto kilometrovou rýchlosťou. Zastavili ma iba kríky, ktoré rástli úplne dolu pod 

kopcom a susedili s domom starej baby. Pár minút som sa zo seba smial, aţ kým mi nedošlo, 

ţe som spadol do jedovatého brečtanu. Všetko ma svrbelo ešte na druhý deň,“ hovoril starý 

otec a od smiechu sa popadal za bruch. 

    Starého otca tešilo, keď mal komu rozprávať príbehy zo svojej mladosti a ešte väčšmi 

ho tešilo to, ţe nás to zaujíma.  

 

                                                                                             Radko  Lukáč, 8.C 



 

OBLIEVAČKA JAK SA PATRÍ 

 

 

A je to tu zas! Kaţdoročne a furtom celá mokrá, hlava smradľavá od namiešanej 

voňavky a zachrípnutá od studenej vody. Veľká noc. Prečo je Veľká noc veľká, zamyslela 

som se. Moţno je preto Veľkou nocou, ţe se parobci tešia, ţe nás maţú veľmo vybiť a oblét. 

„Barborka?“ spytoval sa Miloš. „Dúfam, ţe si ešte päty z duchien nevytiahla,“ rešuje 

si potichúčky sám pre seba Miloš, dedinský milovník. 

 „Ej, ta ja ťa vydurím, keď ty sama nevyjdeš.“ Zobral ročku, napustil do nej studenú 

vodu a hybaj het.  

„Jaaaaj, ta čo si šalený, durak sprostý?.“ Vylial na mňa studenú vodu rovno v posteli. 

„Tak ti treba, keď nestávaš skorej!“ Celá mokrá som se podvíhala z postele, dala  som 

sušiť duchny aj šaty.  

„Ta čo neuleješ mi, moja?“ Uliala som aj vajíčko maľované som mu dala, hoci 

neochotne.  

„Uţ sa dúfam nikto nerichtuje ku nám,“ konštatovala som. 

 „A čo si myslíš, ţe naši parobci zo súboru uţ neprídu ?“ zahovoril Miloš. 

A jak som dopovedala, ktosi prišiel k nám na dvar, bo bránišku bulo šút otvárať se.  

„Ta kdeţe ste ľudkovia?“ Bul to kersný. Ja som sedela  pri zápiecke, keď tu spoza 

cherbta ročku vody na mne vylél.  

„To len aby si nám dlho zdravá a pekná bula.“ Kersnyho som stále rada mala, ale bul 

porédne pošélený, Veľká noc vyhovovala jeho povahe.  

„Ta nech se páči, nech se ľúbi. Nazdravie! Vajíčko ti tiaţ donesem.“ Naliala som 

pálenočku kersnymu a utekala som po vajíčko. Ešte dva dni pred Veľkou nocou som ich 

s maľovala aj Katkou. Posedeli sme, popili sme palenočky, pojedli bryndzovníkov, zakúsli si 

pankúškov a kersný rešuje:  

„Detváky mojo, ta ja idem ďalej do dediny obliavať, ta se tu majte, v zdraví ostávajte.“ 

Kersnyho smo vyprevadili. Miloš mu ešte aj ročky doplnil vodou. 

 „Parobci zo súboru mi volali, ţe či si doma? Nechceš sa obliacť do kroja?“ pýta sa 

Miloš. Keďţe som vedela, ţe parobci zo súboru sú na ceste, oblekla som se do bialyho kroju – 

bialá košialka - spodňa, vyšívaný lajblík, suknica, zásterka. Uţ bulo desať hodín preč. A zrazu 

za obločkom na venande smo spev šúli. Ani bránička nezavrzgala.  

/: Povedz mi dovčatko, ako se ti spalo, :/ 

/: či se ti tej noci somnou nesnivalo.:/ 



Ta ja som uţ vedela, ţe to naši parobci.  

„Utekám se ja rýchlo dole do komôrky skryť, nech ma nenajdú,“ kričím v behu 

Milošovi. Beţala som ozlomkrk, postavila som se do komôrky a zatvorila dvere. Parobci 

zastali pred našima dvermi.  

„Poďte, parobci, poďte! Ale sa vám skryla. Musíte ju najsť!“ vysmiaval se im Miloš 

z verandy.   

Parobci zo súboru ani neváhali, Gregor s Matejom se hneď rozbehli po dome. 

 „Kde je? Ta kde se nám skryla?“ hútajú  švárni parobci. 

  Pobehali hore dole a nič. Zrazu buli ticho, nič som nešúla.  

„Barborka kde si?“ Miloš se spytoval. Ta ja som myslela, ţe oni uţ tajšli, tak som 

otvorila dvere na komôrke. Jaj! Pred komôrkou Gregor s Matejom, hybaj ma chytili a vyniesli 

von na dvar.  

„Našli smo ju. Dajte tia ročky.“ Gregor s Matejom ma drţali za ruky a Miloš za pás, 

aby som se nemetala a Ivan lél ročky, koľko mali po ruke.  

„Aby si bula zdravá, krásna..“ Uţ som si myslela, ţe je po tom. Vydýchla som si. 

„A vyšibať nič? Otočte ju!“ zareval Gregor. Miloš ma mocne ulapil a súboristi ma 

korbáčikom vyšibali. Keď treba urobiť parobcom radosť, čo ţena nespraví!   

„Tak a teraz ulej!“ beţala som do kuchyne, priniesla som im pálenočku, vajíčka  aj 

koláčiky, sedli smo si na hojdačku.  

„No, aká si pekná teraz, keď smo ťa aj pooblievali aj vyšibali,“ huhňajú sa mojej 

mokrej nepohode parobci. 

 „Ďakujem, parobci,“ povedala som, ale v duchu myslela na odplatu. Zjedli, vypili si 

trúnok, vajíčka si pobrali a tajšli ďalej. Nielen dedinou, celým chotárom sa niesli ich 

piasničky. Potom se pri nás striedali ďalší. Koľko kúpačov, toľko voňavých vodičiek. Bula 

som mokrá, no prezliakat za kaţdým novým parobkom sa mi vera nechcelo.  

„Kde máme diavku?“ Parobci od nás z dediny! Posledná banda. 

„Barborkaaaa!!!“ Volali na mňa. Nič lepšie som nevymyslela, rýchlo som se do skrine 

medzi kroje a  kabáty skryla. Ale tí beťári ma našli.  

„Tam je v skrini. Poď mi pomohnúť!“ Kamil za jednu ruku a Jurko za druhú ruku 

a šup znova na dvar. Ťahali ma aţ ku potoku. Šmarili ma doň. „Tak, ţe by si zdravá bula.“ 

Potom ma vytéhli, ich posmešky nemali konca kraja. 

„Však hotujte se, bystrenskí parobci!  Najtro bude odplata! Aj po vajci dostanete!“ 

oznámila som im so škodoradostným úsmevom a len tak, pre istotu. 

 

                                                                                              Barbora Tomková, 9.C 

 





2. BUDIMÍRSKE STUDNIČKY 

 

(Vyhlasovateľ súťaţe ZŠ s MŠ Milana Rastislava Štefánika Budimír) 

 

 

TURNIANSKY RYBNÍK 

 

            Niekedy dávno, pradávno ţil na území dnešnej Roţňavy rytier Arakos aj so svojím 

verným koňom. Vládol tvrdou, ţeleznou rukou. Dobýjal všetky mestské štáty, vraţdil, plienil, 

zabíjal. 

             Raz sa rozhodol, ţe zaútočí aj so svojím krutým vojskom na slabšie okolité mestečká, 

ktoré celkovo prosperovali a ich obyvateľstvo ţilo spokojne a šťastne. Generál mu povedal:   

„Najslabšie mestá v okolí sú: Hrhovopolis, Zádielopolis a Košicopolis. Najsilnejším 

mestečkom je Turňanopolis.“  Sprvu sa  Arakos rozhodol, ţe zaútočí na Turňanopolis, ale 

potom mu napadlo: „Keď dobyjeme slabšie mestá, tak nepomôţu  Turňanopolisu“.  A tak ako 

aj povedal, tak sa aj stalo.  

Vojská Arakosa zničili všetky okolité mestá. Nakoniec si nechali bohatý a silný 

Turňanopolis. Tu však prišiel obrat plánom krvavého pána. Jeho vojská prešli dlhú cestu aţ 

napokon sa dostali k veľkým rybníkom. A tam narazili na háčik! 

 „Najväčší kráľ Akaros,“ prihovoril sa generál „pred nami stojí veľký Turnianský rybník“, 

prehovoril generál. 

 „Toto pre mňa nie je prekáţkou,“ odpovedá Akaros. Keďţe krutosť a hlúposť Arakosa boli 

nekonečné, prikázal svojim vojakom, aby vodu z rybníka prelievali o pár metrov ďalej. Márna 

to bola práca!  V zlosti hlúpy  Arakos  rybníku prikázal: „ Ó, ty rybník, prikazujem ti, aby si 

navţdy zmizol a nikdy sa nevrátil!“ Ale rybník tam stále bol.  

Z rybníka sa po zlostných slovách vynoril nahnevaný vodník  a sadol si na kameň. „ Čo tu 

chceš?“ opýtal sa vodník.  

„Chcem dobyť Turňanopolis, chcem,  aby všetky okolité mestá boli moje. Chcem byť 

mocný!“ odpovedá Akaros. Vodník však odvetil: „Cez tento rybník sa nikto nedostane, lebo 

blato je hlboké a voda vysoká a kalná. Ty nie si taký vysoký, smelý ani mocný a plávať tieţ 

nevieš“. Po tomto sa vodník vnoril späť do vody. Tieto slová však ešte viac popudili Arakosa. 

On ţeby niečo nedokázal?! 

Akaros po vodníkových varovaniach vojsku zavelil: „Do pohybu! Ideme! Dobyjeme ríšu,“ 

a nahnal vojakov do vysokej kalnej vody, ktorá tak studila, ţe si úbohí vojaci necítili údy. Ak 



vodník uvidel, ţe sa vojsko berie do vody a jeho slová nie sú brané so všetkou váţnosťou, 

schytil nohu milého Arakosa a stiahol ho do vody. Vojsko videlo, ako umiera krutý 

nešťastník,  no  nik mu zo strachu pred vodníkom nepomohol. Vojaci sa vzdali svojich plánov 

a odpochodovali späť do svojho mesta. 

             Akarosovi sa nepodarilo dobyť Turňanopolis, ale duša Akarosa stále v tom rybníku 

straší, aţ doteraz. Ale iba v rybníku, pretoţe vodník ho ďalej nepustí. Stále ho väzní. Za trest, 

ţe neposlúchol.   

 

                                                                                                   Gabriela Cangárová, 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYBNÍK SPLNENÝCH SNOV 

 

Matej bol obyčajným pastierom. Mal svoje stádo oviec, ktoré kaţdé ráno vyhnal do 

hory na veľkú lúku, kde sa pásli. Všetky Matejove ovečky boli biele, aţ na jednu čiernu, ktorú 

odkúpil od starého pána. Nebola ničím výnimočná a veľmi rýchlo sa zaradila do stáda bielych 

oviec.  

Kaţdé ráno, keď vyšli na pastvinu, ovečky sa rozutekali  po lúke a Matej vyšiel aţ 

hore k lesu, kde si sadol pod strom. Z toho miesta mal dobrý výhľad na svoje ovečky. Na 

obed si zdriemol a sníval o svojej krásnej Aničke, o tom ako ju pôjde vypýtať s truhlicou zlata 

pre jej otca. Matej mohol pokojne snívať mal verného priateľa Zojka, ktorý vţdy stál pri 



Matejovi a dohľadal aj na jeho ovečky.       

  V jedno obyčajné ráno, ako všetky sa Matej znova vybral na lúku so svojimi 

ovečkami.  Zojko mu bol v pätách a cestou na lúku si Matej vţdy rád zaspieval: „Beťár som 

parobok, aj beťára psíčka mám, ešte si ja devu, ej frajerku pohľadám.“ Pravdaţe Matej túţil 

len po  Aničke. Lenţe v láske mu bránil zeman, ktorý nechcel dať svoju dcéru za chudobného 

pastiera. Keď si Matej ľahol, ako po iné dni pod strom, začalo sa mu driemať. Zavrel oči 

a ponoril sa do spánku. Prisnilo sa mu však čosi iné, ako  Anička. Prisnila sa mu víla, ktorá 

stála na krásnom rybníčku. Prehovorila jemným hlások k Matejovi: „Matej tvrdo pracuješ 

a verne ľúbiš svoju Aničku. V neďalekom rybníčku schne voda a rybičky čo v ňom ţili, 

pomaly hynú. Ak im pomôţeš splnia ti jedno prianie. Keď rybník naplníš, zober zlatý dukát a 

ţelaj si niečo potom ho vhoď do rybníka.“ Víla zmizla a Matej sa zobudil. Nevedel čo si 

o tom má myslieť. Ani nevedel, kde ten rybníček je. Všimol si, ţe je pravé poludnie a tak 

presunul ovce na druhú stranu lúky. Keď sa slnko uţ skrývalo za kopcami, pobral sa Matej 

domov.            

 Na druhý deň vyhnal ovce znova na pastvinu. Avšak celý deň rozmýšľal nad tým 

snom. Keď prišlo pravé poludnie a on chcel ovečky presunúť, všimol si, ţe čierna ovečka beţí 

do lesa. Matej sa rozbehol za ňou.  „Ovečka moja, kamţe si sa to rozbehla?“ Kričal za ňou 

a snaţil sa ju dobehnúť. Zrazu sa pred ním objavil uţ skoro vyschnutý rybník. Presne ten, 

o ktorom sa mu snívalo. Ovečka zastala pred rybníkom a pozrela sa na Mateja. Matej si 

spomenul na slová krásnej víly. Všimol si, ako ryby plávajú uţ len pri dne rybníka. Začal 

uvaţovať ako rybičkám pomôcť. Najbliţšia studňa, z ktorej by mohol doniesť vodu do 

rybníka, bola aţ pri jeho dome. Schmatol ovečku a snaţil sa zapamätať si cestu k rybníku. 

Pobral sa späť na lúku za ostatnými ovečkami. So Zojkom ich popohnal domov a tam naplnil 

štyri ročky vody a vybral sa k rybníku. Šiel a šiel, v polke cesty musel zastaviť. Utrel si čelo 

od potu a pokračoval ďalej. Keď uţ nevládal, uvidel obrys rybníka. Zodvihol z posledných síl 

ročky a kráčal k rybníku. Keď prišiel, ryby uţ takmer nedýchali. Začal vlievať vodu a kriesiť 

rybky. Zojko mu bol v pätách. Behal okolo neho a brechal na oţívajúce ryby. Keď vstal 

uvidel pred sebou čarovný rybník. Vyzeral čarovne presne ako v jeho sne. Z vrecka vytiahol 

zlatý dukát. Bol to jeho posledný dukát, no veril, ţe sa mu splní sen. „Prosím ťa rybníček, len 

o Aničkinu ruku.“ Dukát čľupol do vody a Matej čakal, čakal aţ do večera, no nič sa nestalo. 

Začal mať strach, ţe to nevyšlo a nemal tomu veriť.  

Nerozmýšľal o tom, ţe nemá z čoho ţiť. Bol šťastný, ţe pomohol rybičkám a vzkriesil 

rybník. Zrazu o niečo zakopol a spadol na zem. Keď sa lepšie prizrel veci zistil, ţe zo bola  

truhlica. Pomaly ju otvoril, keď ho zrazu oslepili dukáty. Matej neveril vlastným očiam, 

myslel si, ţe má halucinácie. Zobral truhlicu pod pazuchu a beţal domov. Poloţil ju na stôl 

a šiel si ľahnúť. Keď sa zobudil zistil, ţe to nebol len sen.     



 Truhlica leţala na stole a bola stále plná. Zobral truhlicu a vyparádený išiel k 

Aničkinmu domu. „Matej!“ zhíkla Anička a hodila sa mu okolo krku. „Prišiel som za tvojim 

otcom, chcem ho poţiadať o tvoju ruku.“ Ukázal jej truhlicu. Zrazu vyšiel zeman a zrúkol:  

„Uţ som ti povedal, pastier, tu nemáš čo robiť! Dcéru pastierovi nedám!“  

Matej sa nedal zahanbiť. Hrdo vypol hruď a predstúpil pred zemana. „Povedali ste mi, 

ţe ak vám doniesol za truhlicu zlata Aničku mi dáte. Tak vás teraz prosím o ruku vašej 

dcéry.“ Matej podal zemanovi truhlicu. Zeman s vypúlenými očami pozrel do truhlice 

a potom na Mateja. Nešlo mu do hlavy skade Matej nabral  toľko peňazí. Ale slovo dal 

a musel ho splniť.     

O pár mesiacov sa Anička vydala za Mateja. Bola to krásna svadba. Aj keď bol Matej 

pastierom, Anička ho mala rada. Po svadbe Matej všetko rozpovedal Aničke.  Spolu začali 

chodiť k rybníku, ktorý bol stále krajší a krajší. Matej povedal o rybníku aj chorým ľudom 

z dediny, ktorý chodili pomáhať rybkám či rybníku.  

Tak sa rybník preslávil a dostal názov Rybník splnených snov. 

 

                 

                                                                                         Barbora Tomková, 9.C 

 

 

 

O ČAROVNEJ JASKYNI 

 

 

      Keď som bola malá, dedko mi stále rozprával o akejsi jaskyni za našou malou a ničím       

nerušenou dedinkou. Vraj bola krásna, s nádhernou jaskynnou výzdobou, ktorú obklopovali 

ţblnkotavé potôčiky na kaţdom kroku. Najviac ma zaujal rybník, o ktorom rozprával tak, 

tajomne. Myslela som si, ţe mi niečo tají, niečo o čom by som mala vedieť. Bola som 

presvedčená o tom, ţe raz zistím, čo sa za tým skrýva.                                                                                                                    

      Roky plynuli a zo mňa sa stávalo čo raz viac zvedavé mladé dievča. Samozrejme som 

nezabudla  na dedkovu hádanku. Áno, presne na ten rybník, o ktorom mi stále hovoril. Bolo 

leto, najvhodnejšia príleţitosť na výlet. Jaskyňa nebola ďaleko, len pár metrov za koncom 

dediny. Vzala som si malú kapsu, do ktorej som si zbalila krajec chleba a zo dve jablká. 

Mame som oznámila, ţe idem navštíviť Luciu, nech si nerobí obavy, do večera budem doma. 

Nakoniec som sa rozhodla aj pre sveter, vnútri predsa bude zima. Obula som topánky a vydala 

sa na cestu. 



      Nevedela som, ktorou cestou vykročiť priamo k jaskyni. Pripadala som si ako stratená, 

všade stromy a lesné cestičky sa zdali ako jedna. Našťastie išiel okolo tajomný pán so svojím 

psom. Zrejme bol poľovník,  vedel kadiaľ mám ísť. Vopred ma upozornil, ţe na mieste, kde 

mám namierené, sa dejú zvláštne veci. Začala som sa trochu báť, pretoţe dedinou kolujú 

rôzne reči o tejto jaskyni a o nadprirodzených bytostiach v nej. Zaraz mi napadlo o dedkovom 

rozprávaní a to ma popohnalo ďalej. 

      Pred vstupom do jaskyne som bola neistá, čo mám robiť. Keď som uţ prešla takú diaľku, 

bolo  by hlúpe sa otočiť a kráčať späť domov. Navliekla som sveter cez hlavu a zacítila prvý 

závan studeného vzduchu. Bolo to príjemné počuť niekoľko potôčikov ako tečú rozľahlou 

miestnosťou. Je to presne také ako v mojich predstavách z príbehov od dedka. Pokračovala 

som v chôdzi. Zrazu som zastavila a cítila som stuhnutie celého môjho tela. V sieni sa 

nachádzal priezračný rybník, do ktorého padali kvapky vody. Z pukliny v strope sa svetlo 

odráţalo na mnoho strán. V celej miestnosti okolo mňa tancovali víly po stenách rôzne tance. 

Bolo to čarovné, neverila som vlastným očiam. Vedela som, ţe o tomto mieste mi dedko 

povedať nemohol. 

      Od tejto chvíle som pochopila všetky povery o známej Čarovnej jaskyni. Jej rybník sa stal 

miestom, o ktorom nemôţeme len bezducho rozprávať, toto miesto musíme vidieť na vlastné 

oči, aby sme uverili, ţe zázraky sa ešte dejú.  

 

                                                                                                       Viktória Válková, 8.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POVESŤ O ČAROVNOM BANSKOM JAZIERKU 

 

Odohralo sa to uţ dávno, no táto povesť sa rozpráva medzi baníkmi dodnes. 

 Koncom roka 1873 sa v Banskej Štiavnici, starom banskom meste,  narodilo malé 

dievčatko menom Sofia. Sofia bola malé, zlaté dieťa a hnedé kučeravé vlásky jej zakrývali 

veľké, modré oči. Ako čas rástol, ona rástla s ním. Sofia patrila do celkom zaobstaranej 

rodiny. Neboli ani chudobní, ale zase ani bohatí. Rada sa šantila na dvore so svojou mačkou. 

Keďţe nemala sestru, jej rodičia jej kúpili mačku. Pomenovala ju Micka. 

   O pár rokov neskôr Sofia išla do školy. Páčilo sa jej to tam. Myslela si, ţe tam 

zapadla, no to bol veľký omyl. Spoluţiaci boli milí a slušní. Všetko bolo dobré. Sofia sa učila 

výborne a taktieţ ju mali učitelia radi. Sofia nebola najškaredšia. Bola iná. Krásna. No potom 

prišla tá chvíľa, kedy jej kamarátky ukázali pravú tvár. Dievčatá rástli a múdreli. Ale aj ţiarlili 

na Sofiinu krásu. Sofia svoju krásu  časom nestratila, ba dokonca bola ešte krajšia a jej 

spoluţiačky sa preto proti nej spikli a boli na ňu hnusné, zlé, kruté. Poštvali proti nej celú 

dedinu. Sofia nechcela do toho zaťahovať rodičov, tak to dusila neprávosť v sebe. Jej jediná 

kamarátka bola jej verná mačička Micka. Sofia chodila pravidelne do lesa na prechádzku, aby 

sa jej všetko zlé vytratilo z hlavy.  Tu si aj poplakala a bolo jej lepšie.  

Jedného dňa našla jaskyňu, opustenú banskú štôlňu, ktorú predtým nevidela. Bola 

tmavá a desivá. Preto sa rozhodla, ţe do nej nevojde.  Keď prešla popri tej jaskynnej štôlni 

niekoľkokrát a zvedavosť ju tak nahlodala, ţe nedokázala na nič iné ako na tajomnú jaskyňu 

myslieť,  odhodlala sa do nej vojsť.  Bola tam zima a vlhko. Na konci štôlne našla jazierko. 

Bolo také modré a čisté ako jej oči. Zrazu sa v jazierku objavili bubliny a následne krásne 

dievča.   

„Ahoj, volám sa Maria.“ povedala. Sofia otvorila ústa a po chvíli sa predstavila. 

„Ahoj, ja sa volám Sofia.“  Ako čas plynul, Sofia a Maria sa stali kamarátkami. Mária ako 

jediná poznala trápenie Sofie.  A Sofia? Jediná rešpektovala, ţe Mária je úzko spätá s jazerom 

a nikdy neopúšťa jaskyňu. Avšak Mária nikdy neprezradila, prečo odmieta svet mimo 

jaskyne. Dievčatá boli spolu kaţdý deň.  

 Jedného dňa prišla Sofia do jaskyne s plačom. Mária sa jej spýtala, čo sa jej stalo. Jej 

spoluţiačky sa jej znova vysmievali. Mária ju utešovala a navrhla Sofii, aby ţila s ňou 

v jaskyni. Naveky, navţdy, spolu.   

          Od toho dňa nikto nikdy o dievčatách nepočul, len baníci v Banskej Štiavnici počujú 

ich spoločný smiech predtým, ako vody zatopí štôlne a vytvorí ďalšie banské jazierko. 

 

                                                                                                         Sarah Gembická, 8.C 



AKO VZNIKLO ŠTRBSKÉ PLESO 

 

V dávnej minulosti, keď bolo všade veľa lesov a málo obývaných miest, ţil jeden 

obyčajný kováč. Nemal veľa majetku. Nemal ani rodinu. Mal len svoju dielňu, koňa, náradie 

a šikovnosť v rukách, ktorými denne vyrobil podkovy pre mnoho koní. Tie potom na voze, 

ktorý ťahal jeho kôň do mesta. 

Jedného dňa, keď bol uţ na pol ceste, mu cestu skríţil strom, ktorý spadol počas 

nočnej búrky. Nech sa snaţil ako chcel, strom nevedel odsunúť. A ešte k tomu bol na kopci, 

takţe by bolo celkom ľahké zgúľať strom dole, ale prekáţali mu v tom ostatné stromy okolo 

cestičky, po ktorej prišiel. Mohol by odpíliť časť stromu, ktorá bola v ceste, ale strom bol 

veľmi mohutný a okrem toho nemal pri sebe sekeru ani pílu. Kováč obchádzal strom, aby 

zistil, či neprejdú s vozom nejako naokolo. Keď došiel ku koreňom ktoré vytŕčali zo zeme, 

všimol si malú lesklú vec, ktorá bola zakliesnená pod koreňmi. Vytiahol ju a zistil, ţe je to 

kryštál veľký ako jeho malíček. Nechal si ho, veď čo, moţno zaň dostane zaplatené. Nakoniec 

usúdil, ţe strom neobíde. Vzal teda dve vrecia a priviazal ich koňovi o sedlo. Prešiel teda 

okolo koreňov koňmo a poďho  do mesta. 

Kováč v meste predal všetky podkovy, no o čudný kryštál nemal nikto záujem. Ako sa 

tak vracal kováč na koni okolo spadnutého stromu, všimol si na koreňoch niečo čudné. Zišiel 

z koňa, ţe si to prezrie a zrazu  prepadol sa pod zem. Ocitol sa v akejsi jaskyni. Osvetľovalo 

ju tlmené svetlo zo zvláštnych svietiacich hubiek, ktoré vykúkali spod zeme. Jaskyňa sa 

podobala skôr na chodbu na konci ktorej bola stena. Kováč pristúpil k stene: boli na nej rôzne 

obrazce domov a slnka, ľudí umierajúcich od smädu, ako kováč správne pochopil, pretoţe sa 

drţali za hrdlá a mali vyschnutú a popraskanú pokoţku. Vedľa obrazcov bola malá štrbinka 

v tvare kryštálu,  podobnému tomu, ktorý kováč našiel v to ráno. Kováč bol zvedavý, a tak 

vloţil kryštál do prasklinky. Stena sa odsunula a odhalila otvorenú nádhernú krajinu. 

Obkolesovali ju kopce, takţe ju nebolo moţné zbadať. V doline, ktorú obkolesovali kopce bol 

malý rybníček. Kováč s úţasom hľadel na krajinu, keď sa zrazu vedľa neho zjavila víla 

a povedala: „Keď bude najväčšie sucho, daj kryštál do trhliny ako teraz a otoč ním” povedala 

a zmizla. Kováč sa domov vracal s čudným pocitom, ţe to bol všetko iba sen. 

 Prešlo niekoľko rokov a v krajine, kde kováč býval, sa začalo hrozné sucho. Nepršalo 

uţ niekoľko mesiacov a aj zásoby vody sa rýchlo míňali.  Vtedy si kováč spomenul na kryštál. 

Neveril, ţe sa naozaj stane, čo mu povedala víla, pretoţe si stále nebol istý, či to nebol iba 

sen. No bola to predsa len šanca. Kováč jaskyňu našiel po niekoľkých hodinách, pretoţe 

strom uţ tam dávno nebol. Vošiel do jaskyne a uvidel svietiace huby aj známu kamennú stenu 

s obrazcami. Vloţil kryštál do štrbinky a otočil k obrázku kvapiek vody.  



Všetko sa zatriaslo a skalná stena sa odsunula. Kováč znovu uvidel krajinu, takú istú ako pred 

tým. No teraz bol rybník zamrznutý, aj keď bolo horúco. Ľad v rybníku sa začal topiť 

a z krajov údolia začali vytekať pramene vody. Z rybníka sa razom stalo obrovské jazero. 

Všetky hory, ktoré ho obklopovali sa zníţili aţ do úplnej roviny. Teraz bol okolo 

novovzniknutého jazera les. Kováč beţal do dediny a všetkým povedal, čo sa stalo a čo našiel. 

Podzemné jazierko krištáľovou vodou. Čistou...sladkou. Sprvu mu nikto neveril ani pol slova, 

pretoţe nikto nikdy nepočul o podzemných chodbách, jazerách či rybníkoch. Nikto nepoznal 

ani nikdy nepočul o podzemnom meste. Svojím zanieteným presviedčaním presvedčil kováč 

neveriacich obyvateľov. Tí dlho nelenili a išli sa pozrieť na zázrak, ktorý im kováč popísal. 

Ale z malého čarovného rybníka uţ bolo veľké jazero s čistou vodou. Zmizlo mestečko i celý 

podzemný svet. Ale objavila sa ţivotodarná voda. 

Jazero nazvali obyvatelia Štrbským plesom. Štrbské kvôli štrbine, do ktorej zapadol 

kryštál a pleso preto, ţe vzniknuté jazero bolo z ľadu a z hôr. 

 

 

                                                                                                         Lucia Iľová, 9.C 

 

 

O VZNIKU RYBNÍKA ZJAVENIA 

 

Bolo to uţ dávno, keď sa ešte na území dnešnej Roţňavy nachádzali len bane, salaše a 

jedna krčma. Nikto ani nechyroval o tom, ţe by tu bol rybník. Aj jeden z baníkov Tomáš, 

ktorý býval v tu neďalekej obci Brzotín, ťaţko pracoval v bani a po odpracovaní fušky sa 

cestou domov zvykol zastaviť v krčme. A tak tomu bolo aj dnes. 

   Len čo sa Tomáš porozprával s baníkmi ako kaţdý beţný deň, vrátil sa domov 

k milujúcej rodine. Tomášova rodina nemala veľa majetku, no mali domček, jedno dieťatko a 

kúsok záhrady, kde spoločne pestovali poľnohospodárske plodiny. Síce Tomáš nikdy 

nezarábal veľa, no mal rád svoju rodinu, rád chodil do prírody, pomáhal ľuďom aj zvieratkám  

a cenil si vieru v boha. 

   Raz v utorok odišiel skoro ráno do práce. Kruto pracoval a ťaţil ţeleznú rudu. V 

jednej bočnej chodbe toho dňa pracoval Tomáš sám. Zrazu začul niečo na neosvetlenom 

konci tejto chodby. Zapálil si petrolejovú lampu a vkročil tam, no i tá po chvíli zhasla, len tak 

z ničoho nič. Tomáš sa začal báť.  

   Zrazu sa pred ním objavila jasná a silná postava ukazujúca na istý kameň. Tomášovi 

sa podarilo rozsvietiť a podísť ku kameňu. Postava následne prehovorila: „Si dobrý človek 



zaslúţiš si ho, tu kop tri dni a tri noci ! Potom utekaj a do rána celú baňu zaplaví voda a zlato 

si k tebe nájde cestu ...“ 

   Samozrejme, ţe po robote v krčme chlapcom všetko vyrozprával, no tí mu neverili. 

Dokonca ho vysmiali. Smutno bolo Tomášovi na duši, mrzel ho výsmech kamarátov- 

baníkov. Veď ako by mohlo byť zlato ľahšie ako voda ? A ako by sa mohlo zrazu objaviť, 

keď ho päťdesiat rokov nikto nenašiel ?  

   A tak si Tomáš poţiadal o sluţbu na tri dni v tejto časti starej bane. Bol uţ piatok, 

okolo siedmej večer, kde tu zrazu narazil na obrovskú hrudu zlata, za ktorú by u majstra 

šichty dostal tučnú odmenu. Lenţe postava sa zjavila znovu: „Toto zlato je tvoje, nie tvojho 

pána, ten si ho nezaslúţi! Ďalšie zlato ťa za tvoju pracovitosť čaká v tvojej záhrade.“ Postava 

akoby čítala myšlienky pracovitého Tomáša. 

   Keď sa večer vrátil Tomáš domov, našiel hrudy zlata na svojej záhrade. Hneď ako sa 

posmešní baníci dozvedeli o bohatstve Tomáša, chceli mu zlato v noci z chudobného 

domčeka ukradnúť. Ale Tomáš nebol hlúpy! Vedel, ţe v hladovej doline ľudia musia preţiť aj 

za cenu machinácii, podvodov a krádeţí. Nehneval sa na chudobných baníkov, nezazlieval im 

ich čin. Práve naopak! Jeho krásne veľké srdce mu našepkalo, aby sa s nimi podelil.  Týmto 

rozhodnutím si však pohneval tajomnú postavu, ktorá sa mu o bohatstvo postarala. 

 Neskôr celú baňu zaplavila voda. Toto bol trest, ktorý stihol Tomáša a baníkov zato, ţe 

neuposlúchli Runu, bohatú zlatú pani. Tomáš sa stal starostom Brzotína a zatopenú baňu, 

z ktorej dedinčania vytvorili rybník, pomenoval Rybník zjavenia.  

Od tých čias sa začal rozrastať Brzotín okolo zlatého čarovného rybníka. A Runa? Tá 

z našich končín navţdy odišla. 

 

                                                                                                 Tomáš Sakal, 9.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POVESŤ O RUŢÍNE 

 

 

Na východnom Slovensku pri meste Košice sa nachádza jedno nádherné jazero Ruţín. Je to 

zvláštne jazero, ktoré je výnimočné svojím vzhľadom a jeho vznikom. 

     Kedysi v dávnych pri dedinke Belá bolo neobyčajné jazero. Jazero ani nie veľké, ale 

strašne hlboké. Veď predsa skrývalo iný svet.  

     Pod hladinou sa na dne jazera týčil zámok, na ktorom panoval ten najhorší vodník. Bol 

pyšný, nespravodlivý a panovačný. Veľmi rád bol vtedy, keď za ním občas prišiel nejaký 

človek po láskavosť.  Vţdy to rád vyuţil a prianie síce splnil, ale človek sa na súš uţ nikdy 

nedostal. Keď si ľudia všimli, ţe ich príbuzní miznú, rozhodli sa proti vodníkovi postaviť. No 

nepodarilo sa im to.  

     Vodník sa im vyhráţal. „Ak chcete mať vojnu, pokojne! Lenţe to by ste nevyhrali! No keď 

sa hneď vzdáte, tak mi kaţdoročne dáte iba polovicu zo všetkého, čo sa vám urodí.“ „Nie!“ 

skríkli ľudia. „Veď všetci pomrieme na hlad. Nám sa kaţdý rok urodí ledva na preţitie. 

Prosíme vás, toto od nás nemôţete chcieť.“ 

     Vodník bol však nekompromisný. „Ak mi nechcete slúţiť, tak vašu dedinu zaplavím 

a všetci pomriete hneď a zaraz!“ Ľudia z dedinky začali byť zúfalí, lebo vedeli, čoho je 

vodník schopný. „V poriadku. Polovica zo všetkého, čo sa nám urodí, je vaša.“  Vodník 

vyhral a chudobní ľudia preň ho otročili. 

      Po niekoľkých rokoch vodníkovi nestačilo, ţe ľudia na neho otročia. Chýbala mu ţienka 

po boku. V dedinke bolo veľa pekných dievčin. Lenţe on si uţ dávno vybral. Do oka mu 

padla krásna Viktória. Dievča vhodné do voza i do koča. Dievčina hodné na vydaj, krásne ako 

obrázok, usilovné a vţdy láskavé. 

     V jedno popoludnie vyšiel vodník na povrch, popýtať Viktorku o ruku. Kľakol si pred ňu 

a spustil: „Viktória najdrahšia, ty deva spanilá, vezmeš si ma za muţa?“ Viktória bola spolu 

s rodičmi veľmi zaskočená a preto odpovedala to, čo jej prvé na um prišlo: „Nie...Vlastne...ja 

nesmiem odísť a rodičov tu nechať. Mám povinnosti...“ 

     Vodník sa nahneval, ţe nedosiahol, čo poţaduje a sa znova vyhráţal záplavou. Aj napriek 

tomu Viktóriu nik nechcel pustiť k vodníkovi.  

     Týţdeň prešiel od pytačiek a uţ domčeky pri jazere boli do polovice zaliate vodou. Vtedy 

sa Viktória rozhodla. „Mamko, musím ja ísť za vodníkom. Pre vaše dobro. Dojednám ja, aby 

vám uţ dal pokoj. Nebojte sa vy o mňa. Dovidenia, mamko,“ rozlúčila sa a odišla za 

vodníkom. Keď Viktória zmizla pod hladinou, voda z dedinky začala odtekať preč. Po dvoch 

dňoch sa zišli všetci ľudia z dedinky s kyticami ruţí k jazeru. Aspoň tak sa chceli s Viktóriou 



rozlúčiť. Ruţe boli totiţ jej najobľúbenejšími kvetmi.  Kvety pozhadzovali do vody a smutne 

poodchádzali. 

     Od vtedy sa jazierko volá Ruţín a vďaka Viktoriinmu obetovaniu sa, nadobudlo jazero 

podobu písmena V. 

       

                                                                                                    Lenka Balagová, 9.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KUKUČÍNOVA LITERÁRNA REVÚCA 

 

(Vyhlasovateľ súťaţe Prvé slovenské literárne gymnázium Revúca) 

 

 

ALENA ĎURÁNOVÁ: JA A TRÉMA SME KAMOŠKY 

 

Mladá slovenská herečka Alena Ďuránová (35) o sebe tvrdí, ţe sa kamaráti s trémou, 

miluje herectvo, hoci pôvodne chcela byť prekladateľkou. Mohli sme ju obdivovať ako ráznu 

ţenu v Búrlivom víne či šialenú hysterku v Sekerovcoch.  

 

Kto alebo čo vás viedlo k tomu stať sa herečkou?  

Nikdy som sa nechcela stať herečkou. Moju cestu k herectvu má na svedomí Milan Manko, 

ktorý bol mojím vedúcim v divadelnom krúţku, kam som chodila od svojich desiatich rokov. 



Bol presvedčený, ţe musím byť herečkou a presvedčil mojich rodičov a mňa, aby som išla na 

prijímačky na konzervatórium do Košíc, kde ma vzali a tak sa to všetko vlastne začalo  . 

 

Čím by ste boli keby ste neboli herečkou? 

Ja som snívala o povolaní zdravotnej sestry a chcela som sa učiť jazyky a byť prekladateľkou. 

Nič z toho bohuţiaľ alebo našťastie nevyšlo a tak som herečka. 

 

Ako si spomínate na prvý kontakt s javiskom/kamerou? 

Na javisku som stála prvýkrát ešte ako študentka herectva. Druhýkrát som sa prešla po javisku 

a doniesla písací stroj. Ale bola som šťastná, ţe stojím po boku vynikajúcich hercov a môţem 

sa zblízka dívať ako sa celé predstavenie skúša a pripravuje a zároveň byť jeho súčasťou. 

Mala som trému a bol to zároveň neuveriteľne nádherný pocit. Aj pred kamerou som stála tieţ 

ako študentka a tréma a vzrušenie boli pri mne aj v tomto prípade. Tam niekde som pocítila, 

ţe herectvo bola správna voľba. 

 

Mávate na javisku/pred kamerou trému? Ako sa na to dá zvyknúť? 

Ja a tréma sme uţ kamošky a zvykla som si na to, ţe ju mám v pätách, či na javisku, alebo 

pred kamerou. Na javisku sa zjaví pár dní pred premiérou a najväčšia je v deň premiéry, 

potom odíde a ostatné predstavenia hrám bez nej. No a pred kamerou uţ trému nemávam, 

objaví sa len sem - tam, keď točím prvý deň a zvykám si na ľudí okolo (hercov, reţiséra, 

a pod.). 

 

Pamätáte si ešte svoju prvú divadelnú respektíve filmovú rolu ? 

Moja prvá divadelná rola bola Popoluška, končila som práve školu. Bola to krásna a ťaţká 

práca. Po škole si totiţ všetci myslíme, ţe uţ vieme hrať a všetko zahráme najlepšie, ale 

postavíte sa na javisko vedľa kolegov a zistíte, ţe neviete nič a len teraz sa začínate učiť to 

najdôleţitejšie: hrať tak, ţe nehráte ale STE. 

 

Ako sa vám najlepšie učia texty?  

Našťastie som nikdy nemala problém s učením textov. Stačí, ţe si ich dva-trikrát prečítam 

a sú v mojej hlave  V divadle sa hra skúša cca 6 týţdňov a týţdeň máme čítačky, počas 

ktorých sa stihnem naučiť texty, ale väčšinou ich viem uţ pred prvou skúškou. 

 

 

 

 



Kto je váš najväčší herecký vzor? S kým by ste si chceli v budúcnosti zahrať? 

Ja nemám ţiadny herecký vzor. Ale bola pre mňa veľká česť si zahrať s Hafim (p.Haverl), 

p.Romančíkom, p.Javorkovou, p.Hubom, R.Rothom a so všetkými mojimi kolegami 

v Štátnom divadle v Košiciach. Sú tam veľmi dobrí hereckí partneri a je radosť s nimi hrať  

 

V ktorej úlohe ste sa cítil najlepšie v úlohe Simony Kozákovej v Divokých koňoch, Júlie 

Sekerovej v Sekerovcoch alebo v úlohe ošetrovateľky Alenky v ZOO?    

Kaţdá z menovaných postáv je úplne iná a ja som vďačná za všetky, mám ich rovnako rada. 

Kaţdá z nich mi dala niečo nové a po hereckej stránke ma posunula ďalej, o krôčik vpred. Ja 

sa vţdy sústredím na postavu, ktorú práve hrám. Tá je v danej chvíli pre mňa najdôleţitejšia 

a mám k nej najbliţšie. 

 

Momentálne vás môţeme vídať v novom seriály ZOO, v ktorom máte krásny vzťah ku 

zvieratám ako je to v skutočnosti?  

Vyrastala som na dedine, obklopená samými zvieratami. Takţe môj vzťah k zvieratám je 

veľmi kladný. V ZOO je to o to silnejšie, ţe prichádzam do kontaktu s takými zvieratami ako 

je puma, tiger, opica, had... Nikdy by sa mi nepodarilo sa k nim dostať tak blízko a je to pre 

mňa fascinujúce a nádherné sledovať ich zblízka. Mohla som kŕmiť pandy červené, jedli mi 

z ruky...vďaka za takéto úţasné záţitky. 

 

Čo bolo pre vás pri nakrúcaní ZOO najťaţšie?  

Najťaţšia je práca s tými zvieratami, ktoré som pred chvíľou tak ospevovala. Oni si totiţ 

niekedy robia, čo chcú a niekedy nechcú počúvať a my musíme improvizovať 

a prispôsobovať sa im. Je to adrenalín, lebo nikdy nevieme, čo sa stane. A prekonala som 

strach z hadov, musela som zobrať do rúk 30-kilového pytóna a podať ho kolegovi. Nebolo 

mi všetko jedno, ale zvládla som to .  A niekedy je ťaţké vstať do práce, napríklad dnes 

som mala nástup do maskérne o 4:45 hod. 

 

Ako trávite svoj voľný čas a ako relaxujete? Ako vyzerá váš beţný deň? 

Mám 3-ročnú dcéru Emu, takţe všetok voľný čas venujem jej a trávime ho von behaním po 

ihriskách, pieskoviskách a hráme sa aţ do odpadnutia  . A do toho sa večer, keď zaspí, učím 

texty do práce, alebo varím, alebo čítam nejakú knihu, alebo si pozriem nejaký dobrý film. 

 

 

 

 



Keďţe máte rodinku ,chcel by som sa opýtať, aká ste gazdiná? 

To je skôr otázka na Emu a na môjho muţa, ale zatiaľ sa nesťaţujú, všetko pekne zjedia 

a dokonca ma niekedy aj pochvália. Tak to so mnou nebude hádam aţ také zlé. Aj keď Eme 

chutia viac kinder-vajíčka ako moje jedlo . 

 

Aké je to byť známou osobnosťou v takom malom meste ako je Roţňava? 

Roţňava je moje rodné mesto, mám tu neuveriteľné mnoţstvo nádherných spomienok, 

rodičov, brata, spoluţiakov zo školy...a ja som jedna z nich. Nepovaţujem sa za ţiadnu známu 

osobnosť. Ale ďakujem za kompliment  

 

Keďţe sme len nedávno oslávili príchod Nového roka dali ste si nejaké predsavzatie?  

Nieeee...ja by som ich počas roka aj tak zabudla . 

 

Za rozhovor ďakuje a veľa krásnych rolí ţelá Dávid Dţačár, 9.C 

 

 

 

EVA ,,EVELYN“ KRAMEROVÁ TVRDÍ: „SVADOBNÉ ŠATY SOM SI 

UŢ VYSKÚŠALA“. 

 

Eva ,,Evelyn“ Kramerová (25) mladá stand-up komička, ktorá sa preslávila svojimi videami 

so skúsenosťami zo zahraničia na youtube. Prečo začala natáčať na youtube a ako sa dostala 

aţ na televízne obrazovky mi prezradila v rozhovore prostredníctvom facebooku. 

Ak správne viem, pôsobíte ako komička. Bol toto váš sen od malička? Boli ste aj ako 

malá vtipné, neposedné, vţdy veselé dieťa?  

Nebol to môj sen od malička. Na strednej škole som začala hrať v divadle (hrali sme po 

anglicky, keďţe som chodila na bilingválne gymnázium). Vtedy ma to prvý krát nadchlo. 

Neskôr som išla na výšku do Bratislavy a tam som začala hrať v malom divadle. Odtiaľ ma 

jedna kamarátka vytiahla na stand-up, nech to vyskúšam. Niečo málo som si pripravila 

a odvtedy som to robila pravidelne. Stala som sa zabávačom. Uţ od mala som bola vţdy 

hlučná a excentrická. 

 

 

 



Čo vás viedlo k natáčaniu na youtube? 

Po stand-upoch som si dala dlhú pauzu. Mala som ťaţšie ţivotné obdobie a tak som nemala 

inšpiráciu ani chuť. Po dlhodobej nečinnosti som odišla do Portugalska, kde som sa zbavila 

starých bremien a mohla som opäť tvoriť. No keďţe som bola mimo Slovenska, tak najlepším 

nástrojom (ktorým by sa moje skúsenosti dostali k mojim divákom) na tvorenie bolo video. 

 

Ako ste sa dostali k ,,Svet podľa Evelyn“? 

Raz mi zavolal programový riaditeľ televízie JOJ, ţe by so mnou chcel niečo natočiť. Nevedel 

ešte čo presne by to malo byť, no vraj má so mnou plány. Tak ma následne na to zoznámil 

s reţisérkou a šéfdramaturgom (s ktorými sme si veľmi sadli). Necelý rok sme vymýšľali a 

písali, aţ vznikol projekt ,,Svet podľa Evelyn“. 

 

S ktorým hercom zo ,,Svet podľa Evelyn“ sa vám najlepšie spolupracuje? 

Mne sa s kaţdým spolupracovalo dobre, ale predsa len najlepší parťáci sme ja a Števko 

Martinovič. 

 

Najlepší a naopak najhorší záţitok z natáčania? 

Celé to bolo pre mňa veľmi prínosné. Všetko mi prišlo úţasné. Kaţdý záţitok bol dobrá škola 

alebo veľká sranda. Najhorší záţitok bol, keď som musela počas jedného natáčacieho dňa 

(jeden natáčací deň = dvanásť hodín) visieť z mosta Lafranconi, v noci sa kúpať v špinavom 

studenom jazere, následne na to sa osušiť (všetko sa dialo vonku v deviatich stupňoch 

Celzia), navliecť sa do svadobných šiat a natáčať pri Dunaji svadobnú scénu do pol tretej 

rána. To bolo náročné, ale kaţdá skúsenosť je dobrá. 

 

Máte nejaké vzory? Ľudí, ktorí vás inšpirujú? 

Nemám nikoho takého. Ja si to tak pozbieram a motivujem seba. Samozrejme, ţe mi veľa 

ľudí príde inšpiratívnych, ale nie je to aţ tak silné, ţe by som ich ,,ţrala“. Kariérne sú určite 

komičky, ktoré obdivujem a hovorím si, ţe to, čo dokázali oni by som raz chcela dokázať aj ja 

(napríklad Kristen Wig, Kathy Griffin či Amy Schumer). 

 

Máte alebo si plánujete zaloţiť rodinu? 

Ja si hovorím, ţe na rodinu a deti som príliš mladá. Nemám precestovaný svet a mám kopec 

nesplnených snov, ktorých sa nemienim vzdať. Priateľa mám uţ dva roky a je to skvelý chlap. 

Ale manţelstvo a deti? O tom zatiaľ nechcem ani počuť. 

 

 



Srdečne chcem poďakovať slečne Eve Kramerovej za poskytnutý rozhovor, keďţe 

som písala viacerým celebritám, no ona mi jediná bola ochotná venovať svoj čas a odpovedať 

na moje otázky.  

 

                                                                                             Erika Bronďošová, 8.C 

 

 

 

NAJSTARŠÍ MIKULÁŠ NA SLOVENSKU 

 

Roţňavský Mikuláš, aj takto prezývajú čoskoro 69 ročného Štefana Gerţu z Roţňavy. 

Toto mesto sa nachádza na východe Slovenska a môţe sa pýšiť tým, ţe má najdlhšie 

pôsobiaceho Mikuláša na Slovensku. V roku 2015 si obliekol mikulášsky kostým uţ po 

neuveriteľný 40-ty krát.  Okrem toho, ţe hrá postavu Mikuláša, má za sebou bohaté divadelné 

skúsenosti z amatérskeho divadla. Dokonca bol aj jedným z hostí  Talkshow Petra Marcina – 

Neskoro večer. Práve pre to som sa rozhodla opýtať sa ho, aké je to byť uţ toľko rokov 

Mikulášom a odhaliť tajomstvo jeho úspechu. 

 

Ako sa stalo, ţe ste začali robiť Mikuláša? 

Pred 40 – timi rokmi bolo v Roţňave na miesto súčasného Centra voľného času dá sa 

povedať, ţe také isté zariadenie pre deti  a mládeţ, len názov malo Dom pionierov. Pracoval 

som vtedy v kultúre ako riaditeľ Mestského kultúrneho strediska. Hlavným podnetom k tomu, 

ţe ma poţiadali hrať postavu Mikuláša, bolo moje divadelné ochotníčenie.  

 

Dokonca aj v civile pripomínate Mikuláša, ako sa pripravujete na túto rolu? 

Zrejme za to  v civile pripomínam Mikuláša, lebo stále nosím bradu. V lete si ju však strihám 

nakrátko, ale v mesiaci august musím so strihaním prestať, aby mi do decembra dorástla do 

potrebnej dĺţky. Spočiatku som si na tvár lepil umelú bradu a fúzy, potom neskôr, keď som 

začal nosiť bradu, musel som si ju ale farbiť na bielo. Dnes mám uţ bradu i vlasy šedivé. Čo 

sa týka prípravy som kaţdý rok v kontakte s pracovníkmi Centra voľného času, ktorý sa 

starajú o časový harmonogram návštev škôlok a ostaných zariadení. Venujú sa však aj 

príprave detí, ktoré kaţdoročne tvoria môj sprievod. 

 

 

 



Naozaj je to uţ 40 rokov? 

Áno. V roku 2015 som bol ako Mikuláš v roţňavských škôlkach a meste uţ po 40-ty krát. 

Nezdá sa mi to, ţe by čo som sa začal stretávať s deťmi uplynulo uţ 40 rokov. Vravia, ţe som 

zrejme najdlhšie slúţiaci Mikuláš na Slovensku. 

 

Akými zmenami ste si za ten čas prešli? 

Môţem povedať, ţe v podstate ţiadnymi. Kostým a moja rozprávková postava – Mikuláš, je 

vlastne celých tých 40 rokov ten istý. Materské školy boli aj predtým a sú aj dnes, ale čo je 

najdôleţitejšie, deti sú stále rovnaké, úprimné, so ţiariacimi očkami a svojou obrovskou 

radosťou napĺňajú aj mňa pozitívnou energiou. Vlastne tá atmosféra, ktorá sa vytvára pri 

stretnutí detí s Mikulášom je kaţdoročne úţasná, ba slovami ťaţko opísateľná. 

 

Čo Vám ako človeku dala práca Mikuláša? 

Tak ako som uţ spomenul pred chvíľou aj pre mňa osobne stretnutia s deťmi prinášajú radosť, 

potešenie a optimizmus na celý budúci rok. 

 

Ako sa ako Mikuláš vysporiadavate s oteplením počas Vianoc? Nie je Vám v tom 

koţuchu či skôr mikulášskom prestrojení teplo? 

Počasie a príroda sú naozaj nevyspytateľné a je to myslím si aj dobre. Keď je sneh je to 

naozaj tá najkrajšia vysnívaná idyla, ale nič sa nedá robiť, keď to  príroda zariadi inak.  Roky 

som chodil spolu so svojím sprievodom na koči, dokonca, ak bolo veľa snehu, tak na saniach 

ťahaných koňmi. Veru boli aj také zimy, ţe som k tomu koču skoro primrzol. No po tieto 

roky mi je skôr horúco. Tak ako všetko okolo nás aj Mikuláš sa zmodernizoval a chodí 

s koňmi pod kapotou, teda autami. Jedným z dôvodov je aj to, ţe v Roţňave a ani v okolí nie 

sú k dispozícii koníky, ktoré by vedeli ťahať koč. 

 

Stalo sa Vám uţ, ţe za Vami prišiel dospelý človek a povedal, ţe si Vás pamätá ako 

dieťa, ktorému Mikuláš dal sladkosti? Potešilo Vás, ţe aj po toľkých rokoch si Vás 

pamätali? 

Áno stalo sa a nie raz. Môţem spomenúť jednu z najkrajších príhod, ktorá sa stala takto: Vţdy 

po tom, keď sa rozdajú deťom balíčky, povedia si svoje naučené básničky a zaspievajú 

mikulášske pesničky, prichádza na rad fotenie. Vedľa mňa sa postavila mladá mamička 

drţiaca na rukách asi dvojročného chlapčeka a vraví. „Ujo Mikuláš, viete čomu sa ja najviac 

teším? Tomu, ţe keď som bola taká, ako môj synček, bol tu ten istý Mikuláš.“  Po tom, ako to 

vyslovila sa mi na tvári vyčaril úsmev a bolo to ako poďakovanie za dlhé roky mikulášovania. 



Stáva sa mi aj v priebehu roka, ţe ma nie len deti, ale aj dospelý pri stretnutí na ulici 

pozdravia: Ahoj ujo Mikuláš, ako sa máš? Prídeš k nám aj v decembri?. 

 

Čo ďalej? Premýšľate o mikulášskom dôchodku? 

Zatiaľ nie. Pokiaľ mi bude zdravie slúţiť, budem veľmi rád, ak sa ešte pár rokov budem môcť 

stretnúť s deťmi ako Mikuláš. Myslím si však, ţe sú v Roţňave mladí ľudia, ktorým by som 

mohol ţezlo odovzdať. 

 

Ďakujem za rozhovor a verím, ţe ešte dlho budete v našej Roţňave robiť Mikuláša.  

Veď všetky deti sa na Vás určite tešia...                             

                                                                                                    Veronika Balogová, 9.B 

 

 

RENAISSENSE 

 

Kapela Renaissense je víťazom metalovej súťaţe Wacken Metal Battle 2015  na Slovensku 

v ţánri Progressive Power Metal. Rennaissense spieva anglicky i slovensky a na súťaţ do 

Nemecka postúpili cez dve domáce kolá. Zahrala si aj na festivale Wacken open Air 

v Nemecku, ktorý  je najväčším metálovým festivalom na svete. A ako prvýkrát tam zavítala 

aj skupina zo Slovenska, konkrétne z malého mesta Roţňava. Skupinu tvoria:  Petra 

Bangóová – manaţérka,  Ladislav Majernyík- učiteľ, Ľubomír Sentpetery- barman,  Marko 

Hundţa- študent enviromentalistiky. 

 

Lídrom kapely je Marko Hundţa, 21-ročný študent enviromentalistiky, ktorého som 

vyspovedala. 

 

Čo spája teba a metalovú hudbu? 

Dlhé vlasy...? Ale nie, ako to myslíš? Ţe prečo som si vybral práve metal? 

 

Áno, aký je tvoj osobný postoj k tomuto druhu hudby? 

Tak mám túto hudbu veľmi rád, pretoţe je plná emócií a melódií, väčšina metalovej hudby je 

inteligentne skomponovaná a aj napriek mnohým predsudkom je metal krásne rozmanitý 

ţáner. 

 



Ako zvládaš koncerty s kapelou popri štúdiu v Nórsku? 

Je pravdou, ţe na naše mimoriadne dôleţité koncerty na jar 2015 som musel priletieť z 

Nórska, ale bol som tam len na polroka, takţe uţ môţeme všetko plánovať s kľudom či 

pokojom na duši.  

 

Aký bol váš najvydarenejší a najnevydarenejší koncert? 

Medzi najvydarenejšie by som určite zaradil minuloročné vystúpenie na mega festivale 

Wacken v Nemecku a taktieţ sa mi dobre hralo na roţňavských jarmokoch. 

Najnevydarenejšie boli tie, kde nám praskli struny, alebo ľudia nevenovali pozornosť našej 

hudbe, resp. vôbec nijakí neprišli .... ale na tie sa snaţíme čím- skôr zabudnúť, poprípade sa 

poučiť do budúcnosti. 

  

Kde resp. na akej úrovni by si chcel vidieť kapelu o štyri roky? 

Zaujímavá otázka. Dúfam, ţe budeme mať uţ tretí album na ceste a budeme koncertne 

brázdiť po celom svete. Pilne sa snaţiac potešovať všetkých našich fanúšikov a kamošov 

hudbou, ktorú vytvoríme . 

 

Vaša hudba je zameraná na pocity a vzťahy. Zaţil si uţ niekedy, ţe vaša hudba pomohla 

človeku? 

Myslím, ţe raz mi jeden kamarát vravel, ţe keď mal ťaţké obdobie a depresie, tak chcel 

spáchať samovraţdu, ale jedna naša skladba mu pomohla. Pochopil, ţe nie je na svete sám, 

kto prechádza ťaţkým obdobím a som stále šťastný, keď ho dnes stretnem na ulici, ako sa 

usmieva.  

No na koniec by som sa ťa chcela spýtať,  ktorú skladbu by si vybral ako hymnu 

Renaissense? A prečo? 

Jednoznačne Steny od krvi. Túto skladbu majú naši fanúšikovia najradšej a myslím, ţe uţ 

nikto z nás si bez nej "nevie koncert predstaviť". Myslím, ţe ľudí oslovila kvôli slovenčine. 

Taktieţ by sme hymnou mohli označiť Past in motion, ako cudzojazyčnú. Dokonca ju raz 

hrali v anglickom rádiu a práve dnes nám na ňu vyšiel čerstvý oficiálny videoklip.  

Videla som ho a je to fakt topka. 

Haha...ďakujeme, taký srandovný  - no, náš.  

 

 Za rozhovor ďakujem a ţelám veľa skvelých koncertov. 

                  

                                                                                             Ľudmila Olejárová, 8.C 



ALENA ĎURÁNOVÁ: HOVORIA O MNE, ŢE SOM DRAMATICKÁ 

HEREČKA 

 

Známa herečka (35) vyštudovala hudobno-dramatický odbor na konzervatóriu v 

Košiciach. Je povaţovaná za skvelú mladú herečku, preto dostala moţnosť účinkovať 

v mnohých slovenských seriáloch. Jej najznámejšie seriály boli Búrlivé víno, Sekerovci,  

Divoké kone a momentálne účinkuje v seriáli ZOO, ktorý vysiela televízia JOJ. 

Ktorá rola vo vašom ţivote sa vám hrala najlepšie a prečo? 

Ja nemám najobľúbenejšiu rolu - postavu. Respektíve, najradšej mám tú, ktorú práve hrám. 

Čiţe v tomto prípade je to Alena v seriáli ZOO. Je to preto, lebo postava, ktorú hrám teraz, je 

pre mňa nová a môţem na nej pracovať, zţívať sa s ňou a vymýšľať, ako sa bude správať v 

rôznych situáciách a je plná prekvapení, ktoré na mňa po hereckej stránke číhajú.  

Máte radšej komediálne úlohy, alebo skôr dramatické? 

Niektorí o mne hovoria, ţe som skôr dramatická herečka, ja sama mám bliţšie k 

dramatickému ţánru. Ale to len preto, lebo komédie povaţujem za neuveriteľne ťaţké a mám 

pred nimi rešpekt. Na druhej strane som rada za kaţdú komickú postavu, lebo sa môţem učiť 

niečo nové, iné a posunúť sa ako herečka niekde inde, niekde ďalej a rozšíriť svoj herecký 

prejav. Pre nás hercov je dôleţité, aby sme neboli ţánrovo zaškatuľkovaní a aby sme dokázali 

zahrať čo najpresvedčivejšie všetko čo sa od nás očakáva. 

Hráte rada s detskými hercami? Ak áno, s ktorým sa vám hralo najlepšie a ktorého ste 

si najviac obľúbili?  

Hovorí sa, ţe najťaţšie sa hrá s deťmi a so zvieratami. Môţem to potvrdiť, ale na druhej 

strane je s nimi veľa srandy a zábava a mňa ako dospeláka drţia v strehu. Veľakrát musím pri 

deťoch improvizovať a dávať pozor a tým sa vlastne učím aj ja. Aj teraz mám v ZOO syna, 

reálne sa volá Samko a je veľmi šikovný a zlatý, chodí vţdy pripravený a naučený, čo si 

veľmi váţim a hrá sa mi s ním veľmi dobre. V Búrlivom víne Riška Labudu, ktorý mi tam 

hral syna a tieţ bol fantastický. 

 

 

 



V novom seriály ZOO ste celkom zmenili „image“, podľa mňa Vám to veľmi pristane, 

ako sa cítite v novej roli? 

Ďakujem za kompliment. Teším sa, ţe som dostala v ZOO úplne inú postavu, ako som hrala 

doteraz. Je to taká hipisáčka, ošetrovateľka zvierat a zvieratá miluje viac ako ľudí, stará sa o 

ne vo dne v noci a k jej charakteru sme museli nájsť aj vhodný image, ktorý ju bude čo 

najlepšie vystihovať. A tak sme prišli na nápad, ţe by mohla mať dredy a k tomu sme 

prispôsobili aj jej oblečenie. Ja som veľmi spokojná a páči sa mi Alena, ako vyzerá ako sa 

správa aká je. Mám ju rada. Lebo moja zásada je, ţe vţdy musím mať postavu, ktorú hrám 

rada, alebo si ju musím vedieť aspoň obhájiť. Keďţe nikto nie je len dobrý, alebo len zlý. Ale 

Alena je sympoška. 

Ako sa Vám spolupracovalo s Jánom Koleníkom? 

S Jankom som uţ hrala v SND, kde sme boli dokonca pár, v komédii Vejár. Takţe sa 

poznáme a pracuje sa mi s ním veľmi dobre. Je to veľký profesionál a pekný muţ a dobrý 

herecký partner. Ide to s ním ako po masle. 

Nemáte strach, alebo fóbie z niektorých zvierat? 

Mala som a mám strach z hadov. Ale pred mesiacom som točila s 30-kilovým pytónom a 

musela som ho zobrať do rúk a podať kolegovi. Bála som sa príšerne, potom mi majiteľ toho 

hada povedal, ţe mi nič neurobí a reţisér povedal, ţe to musím urobiť, tak som sa musela 

prekonať. Nič sa mi nestalo a zahrala som to, had bol v pohode a ja to mám za sebou, ale 

strach z hadov, taký malý, mi zostal. A ešte som točila s malou pumou, ktorá ma celú 

doškriabala a hrýzla ma do rúk, musela som mať rukavice a tam som mala trochu väčší strach, 

ale je to moja práca a ja sa s takýmito situáciami musím popasovať. Naposledy na mňa 

vyliezol tiger a uţ som si myslela, ţe som jeho večera, ale chcel sa len hrať. 

Najviac som si Vás obľúbil v sitkome Sekerovci, nechystáte pokračovanie tohto seriálu?  

Ďakujem a teším sa, ţe sa Vám Sekerovci páčili. Bohuţiaľ, seriál sme natočili uţ pred cca 

piatimi rokmi a pokračovanie sa nechystá. To či bude alebo nebude seriál pokračovať, má 

vţdy v rukách vedenie televízie a my-herci do toho nemôţeme hovoriť ani to nijako 

ovplyvniť. 

Ako sa Vám spolupracovalo s Jurajom Kemkom? Podľa mňa ste boli vtipná dvojka. 

Juraj Kemka je veeeľmi vtipná osoba aj v súkromí, takţe niekedy sa Nám hralo ťaţko, lebo 

sme sa veľa smiali a nemohli sme prestať a tak museli všetci čakať, kým sa dosmejeme. Aj v 



Divokých koňoch, kde mi hral podriadeného a mali sme váţne scény, sme mali záchvaty 

smiechu a museli sme scény niekoľkokrát opakovať. Ja ho mám ako herca veľmi rada a je to 

skvelý človek. Bola pre mňa česť s ním hrať! 

 Ďakujem za skvelý rozhovor aj za Váš vzácny čas. 

                                                                                                                    Radko Lukáč, 8.C  

 

 

MARTINA MOLČANOVÁ: ZDRAVIE, RODINA A HLAVNE ŢIVOT SÚ 

VECI, KTORÉ BY SI KAŢDÝ Z NÁS MAL VÁŢIŤ NAJVIAC 

 

Martina Molčanová – je roţňavská reportérka a redaktorka televízie JOJ, ktorá sa venuje 

rôznym témam z okolia Gemera.  

Kedy ste sa rozhodla stať sa novinárkou?  

Stať sa novinárkou som túţila od malička, pevné rozhodnutie do budúcnosti prišlo ruka v ruke 

s prvou pracovnou ponukou. 

Aké boli vaše začiatky? 

Začínala som na poste moderátor/ redaktor v roţňavskej televízii ako 13-ročná. Popri tom 

som moderovala rôzne spoločenské akcie a v škole som sa starala o články v školskom 

časopise.  

Čo je pre vás vo vašej práci najťaţšie?  

Práca v teréne je vţdy náročná a to nielen pre redaktora, ale pre kaţdého kto v teréne pracuje. 

Človek ani jedno ráno nevie, kde počas dňa skončí a čo naňho čaká. 

Nerozmýšľala ste o tom, ţe by ste išla do väčšieho mesta? 

Pracovala som v Trnave i v Bratislave, ale Roţňavu mám rada, je to moje rodné mesto a 

chcem ţiť a pôsobiť práve tu. 

 

 



Ako dlho trvá, kým sa dostanete do terénu resp. na miesto nehody?  

Čas je rôzny, podľa toho kde sa nachádzame s kameramanom a kde sa musíme dostať. 

Štandardne, ale keď sme obaja doma, tak do 5 minút sa dokáţeme zmobilizovať a sedieť 

pripravení v aute.  

Ovplyvnilo vás ţivot to, ţe ste reportérka? 

Určite áno a to v mnohých smeroch. Najviac však asi v tom, ţe som si naplno uvedomila, ţe 

zdravie, rodina a hlavne ţivot sú veci, ktoré by si kaţdý z nás mal váţiť najviac, keďţe stačí 

sekunda a nemusíme tu viac byť.  

 

Ďakujem za Váš čas, ktorý ste mi venovali, prajem veľa úspechov v práci i doma... 

                             

                                                                                                                Natália Dravecká 8.C 

                                  

PETER CMORIK: ADRENALÍNOVÝ ŠPORT MÁM RÁD LEN 

PASÍVNE 

 

 Stretnúť 35-ročného speváka Petra Cmoríka v Roţňave je skôr výnimka ako pravidlo. Hoci 

mladý  rodák z Roţňavy má toto staré banícke mesto rád, dlhé roky ţije v modernej 

Bratislave. Preto som som ho vyspovedal prostredníctvom facebooku. 

 Ako ste sa dostali k spevu, od koľkých rokov aktívne spievate ? 

Spieval som vlastne vţdy odkedy sa pamätám, ale nebolo to tak super, aby som sa tým 

prezentoval, v kapelách som začínal ako klávesák a vokalista. Spievať sólovo som začal asi aţ 

keď som mal 20 rokov.  

Kedy ste mali Váš prvý koncert ? Kde  a kedy to bolo ? 

Na ten si nepamätám, určite bol niekedy keď som mal 6 rokov na koncerte hudobnej školy, 

ale prvý kapelný koncert som odohral keď som mal 16, vo Veľkom Krtíši, bola to kapela 

Amadeus a hral som na klávesy. 



Keby ste sa nevenovali spevu, čím by ste sa chceli ţiviť ? 

To fakt neviem, asi hocičím, čo by ma napĺňalo, robilo mi radosť a uţivilo ma. 

Ktoré z adrenalínových športov sú Vám najbliţšie ? 

 Všetky, ale len pasívne, veľmi rád sledujem akýkoľvek adrenalínový šport na videách. Sám 

by som sa ale asi...  

Aké záľuby máte okrem spevu ? 

Mám rád prírodu, bicykel, kino, motorku, rýchle autá. 

Koľko zlatých slávikov ste dostali ? 

Zatiaľ mám 5 zlatých a 2 strieborné Sláviky, k tomu objav roka a 3-krát Hit roka. A som 

zatiaľ historicky posledný víťaz tejto ankety. 

 

Peter, ďakujem za príjemný rozhovor, ţelám veľa úspechov v pracovnom aj súkromnom 

ţivote. 

                                                                                                                   Filip Pavlík, 9.B 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POVINNÉ KVÓTY 

(fejtón) 

Prišlo to rýchle a totálne nečakane. Blesk z jasného neba má slimačiu rýchlosť popri 

jasnej, čírej myšlienke zo včerajšieho rána. Bolo to spásonosné, osvecujúce poznanie, bolo to 

moje heuréka v dvoch slovách: povinná kvóta. 

Isteţe som nepochodila u primátora. Prijal ma s veselou tvárou na prahu roka, ale 

ultra-váţnu  problematiku povinných kvót som ešte nemala argumentačne zvládnutú. Príliš 

silné svetlo poznania na tých zopár mozgových buniek. Myslím tých mojich, nie jeho. Iba 

sme si vymenili iba náladu. Odchádzala som s radostnou tvárou, lebo aspoň s niekým som sa 

podelila o toto guru poznanie! Len z hlavy mesta vyprchal úsmev ako bublinky zo 

silvestrovského šampanského a v priţmúrenom oku tejto hlavy mesta som rozpoznala akési 

obavy o mňa...Nič to, ani som nečakala viac. A to bolo včera! Nový deň je novým dňom pre 

nové poznanie. Klopem na dvere ministerstva zahraničných vecí, tu to iste pôjde. Svetlo tohto 

poznania ma osvietilo zo zahraničia, dokonca záchrana celej Európy je v povinných kvótach. 

Ale ani sme si nestihli vymeniť náladu. Lebo pri slovách „povinné kvóty“ pobledli všetky 

tváre rovnako, ako tváre vyhostených imigrantov späť na hranici rodnej zeme. Okamţite mi 

začali vysvetľovať niečo o smerovaní, nasmerovaní, smere   a po čase ma aj s mojim 

miznúcim svetlom poznania usmernili k dverám. 

Opúšťam aj ministerstvo zahraničných kecí. Kam teraz? Uţ len víkend a musím do 

školy! Ako sa to dá bez povinných kvót, čo ste to za ľudia?  Skúsim ešte úrad vlády? Čo ich 

to tak desí, prečo tie prudko tlčúce srdcia? Z akého dôvodu všetci začnú tancovať epileptic 

dance show po slovách povinné kvóty? Treba to vysloviť inak, obrazne?  Čo uniká môjmu 

ţiarivému svetlu poznania? Čo uniká mysli ţiačke 8. ročníka? Som unavená aţ tak, ţe ani 

chatovať na facebooku uţ nevládzem. Rúca sa celý môj svet, zajtra idem do školy. A nádej, 

nádej z tohto svetla záchrany a poznania vyprcháva. Len pár kvót stačilo! Len trochu 

obmedziť rozsah ôsmackého učiva! Len uvaliť naň pár povinných kvót a vôbec by som sa 

nebála zajtra do školy. Všetko, všetko pokazila tá obrovská utečenecká tsunami a do zúfalstva 

ponorila môj svet. Kam to smeruje? Kde mám začať, čo sa narýchlo ešte naučiť z učiva bez 

povinných kvót?  

Ale nádej zomiera posledná. Iste to príde znova, rýchle a totálne nečakane.  A blesk 

z jasného neba bude mať rýchlosť vybavovania azylu  popri jasnej, čírej myšlienke zo 

zajtrajšieho rána. Bude to spásonosné, osvecujúce poznanie, bude to moje nové a ešte silnejšie 

heuréka. Tak ma to teda riadne vzpruţilo! Asi si trošku predsa len zachatujem..   :-)        

                                                                                               Ľudmila Olejárová, 8.C 



FEJTÓN: ZNIČUJÚCI A NIČIVÝ VPLYV DRAHEJ TELEVÍZIE 

 

Väčšina z vás domasedov podporujúcich klasickú papučovú kultúru rada sleduje 

televíziu. Jej programová štruktúra nám dozaisto vypĺňa nielen voľný čas, ale často zaberá aj 

miesto po našich kamarátoch, ţerú čas, ktorý inak patril našim deťom. A prečo??? Pre modré 

oči José Miguela, alebo dlhé nohy done Fatimy. 

Deti milujú rôzne animované filmy viac ako lentilky, a naša drahá televízia ich uţ 

odmala navyká a láka na rôzne nezmyselné seriály. Čím??? No predsa deťmi vystupujúcimi 

v pofidérnych peripetiách slovenských seriálov. Dospelí, milujúci večernú pohodu, by si 

radšej pozreli ničím neprerušovaný romantický alebo akčný film, no naša drahá teta televízia 

im prináša stodielny seriál o ničom, prípadne o stokrát pouţitej téme popredkávanej 

reklamou. Je choré, ţe dokonca aj dôchodcovia, ktorým ku šťastiu zvyčajne postačia poriadne 

televízne noviny, musia byť obťaţovaní reklamami, seriálmi, v ktorých dostali priestor úbohé 

témy prekračujúce kategórie slušného spôsobu ţivota. Napchávame sa mafiánmi z Bratislavy, 

Búrlivým vínom, ţerieme Divoké kone, plytváme časom pre modernitu Paneláku, kde sex so 

susedom je šport, kde dôchodcovia ţijú nadštandardný ţivot popíjaním v bare. 

Zdravý ľudský mozog sa musí zamyslieť nad tým, ako na vás televízia vplýva. Áno, je 

to pravda, občas nás TV nakŕmi aj dobrým filmom. Nie však na Vianoce. Televízny program 

z Vianoc uţ recyklujem, pretoţe roky rokúce je rovnaký. No, áááno, filmy, ktoré ponúkajú 

dnešné elitné televízne stanice, majú hlavu aj pätu. Vôbec nie sú nezmyselné, bezobsaţné a na 

jedno kopyto. A ako naozaj vplývajú na budúcich daňových poplatníkov? 

,,Kedy odvysielajú novú sériu Paneláku?“ Toto je práve tá problematika, o ktorej by 

deti do desiatich rokov mali rozmýšľať!!! Však nech si len berú príklad z nerobiacich starcov 

ţijúcich nad pomery v blaváckom bytíku, primitívnych Rómov ešte viac poniţujúcich 

momentálne postavenie tohto etnika, nech premýšľajú o alkoholizme, rozchode, prepieraní 

peňazí, či o tom, koľko muţov ešte bude mať Angie...   

Ukáţme deťom vzor! Zapnime im Panelák alebo iné viacdielne, inteligentné 

dokumenty o modernom ţivote! Je poľutovaniahodné, ţe dnešné programy idú len po 

peniazoch v podstate ich nezaujíma, čo a v akej kvalite odvysielajú, a aký vplyv to bude mať. 

Televízie nezaujíma, ţe vymývajú mozgy viac ako politici a lovia ľudí na povrchnosť a umelé 

bratislavské pipinky. Kaţdý je pekný, milý, dobre vyzerajúci. Kto nezapadá, je zlý, škaredý, 

komická postava. Reálne vykreslený charakter postavy v dnešnej televízii je rovnako 

zriedkavý ako odmeny sestier v zdravotníctve. Nejako prirýchlo spoločnosť zabudla, ţe práve 

v pohodovom a relaxujúcom stave sa beţný organizmus učí najviac a najlepšie, všetky 

gebuziny milovanej televízie nasávame ako špongie. O deťoch ani nehovoriac. Potom sa 



sťaţujeme na školstvo, prečo im škola nevybije tieto „hodnoty“ z hlavy. Televízia, jej seriály 

a nekonečné reklamy sú neprekonateľné vzdelávaním. 

  Večer si zapnem televíziu a len tak pozriem spravodajstvo z rôznych kanálov. Znova 

ma poburuje megalomanstvo, duchovné šarlatánstvo a energetický vampirizmus. Všetky 

správy sú uvedené pekne pútavým nepravdivým nadpisom, ktorý má, podotýkam, funkciu v 

jednej vete opísať problém. Naše médiá si dajú záleţať na hĺbkovom prevzatí témy zo 

všetkých svetových strán. Nepokúšajú sa nás ani trocha ovplyvniť svojím jednostranným, 

skorumpovaným názorom, ktorý je hlasom celej EÚ. Sme ovce, ktoré naše médiá potichu 

pasú. Televízne programy robia i naozaj kvalitné predpovede počasia i športové spravodajstvo 

-  však čo tam po emotikone v správe (u nás sa beţne zamieňa spravodajstvo a publicistika), 

čo tam po výsledkoch vo futbale, len nech ich prečíta bábika, počasie nám vysype ďalšia 

Vasilisa Premúdra s výzorom Barbie, nevadí, ţe sa beţne zmýli o 5-6 stupňov, len nech sa 

usmieva a vyzerá. Serióznosť je minulosť! Serióznosť sa nenosí! 

  Skúsme si zaspomínať, kedy sme na Markíze videli naposledy dokumentárny, náučný, či 

nejaký skutočne hodnotný film. Asi nikdy!  

  Ak veľa oviec narazí do plota, dokáţu predsa ujsť. Nebuďme k naším pastierom menom 

MÉDIÁ takí úprimní, spravodliví a nesebeckí ako oni k nám. Nekompromisne im treba 

pripomenúť, čo je funkciou televízie a naučiť ich túto masovú formu média pouţívať so 

správnym účinkom pre správny účel. 

 

                                                                                                             Tomáš Sakal, 9.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEJTÓN:  KOMERČNÉ VIANOCE 

Predvianočný čas. Práve teraz začíname otvárať okienka na adventnom kalendári, 

odkiaľ nám vypadne stará poľská čokoláda, kaţdý deň aţ do osudného Štedrého večera. 

Vtedy sa celá rodina stretne, aby spolu oslávila krásne sviatky. Deti sa tešia na darčeky 

a rodičia im stále opakujú, ţe Vianoce sú sviatkom lásky, rodiny a pokoja. Naozaj sú? Mama 

je upotená pri sporáku a sústavne podráţdená z nákupov, otec je nešťastný z peňazí, čo sa 

prirýchlo tratia z účtu, sestra si láme hlavu nad darčekom pre frajera, brat nemá ţiadne eurá na 

dar pre mamu, a ja sa teším na prázdniny bez školy... Ideálny čas Vianoc... Naozaj taký, aký 

ho poznáme z reklám. 

Po roku drenia v škole konečne prišli prázdniny. My, školopovinné deti v pubertálnom 

období tzv. dospievania sa na Vianoce netešíme vôbec tak, ako si to dospelí neraz myslia. 

Mama s otcom sú jeden deň v roku prehnane a cukrovo milí, ničia nás otrepané filmy o 

studenom Mrázikovi, slušivej Popoluške a Ivankovi s medveďou hlavou, ktoré kaţdý rok idú 

v ten istý čas a deň. My, polodospelí a školopovinní sa tešíme na pokoj od školy a od stresu 

z písomiek!!! Toto sú Vianoce, moji milí!  

 Kaţdý si pri vyslovení slovíčka Vianoce predstaví pohodlie na gauči doma pri 

voňavej sviečke so škoricou a jablkom, svietiaci vianočný stromček, krásny harmonický večer 

a celé sviatky bez stresu. Veľmi dobre všetci vieme, ţe to tak nie je! Vianoce, ktoré dnes 

poznáme uţ dávno nie sú o tom, ţe oslavuje narodenie Jeţiška. Keď sa koncom októbra 

obzrieme v meste okolo seba, je nám jasné, ţe Vianoce k nám prišli zase o čosi skôr ako 

minulý rok. Kaţdoročne sa mestá, obchody, inštitúcie pretekajú, kto bude mať krajšiu 

vianočnú výzdobu a tým aj kto ju bude mať prvý. Však „prečo nie“ sláviť Vianoce dva 

mesiace dopredu. Cencúle, vločky a snehuliaci sú nalepení na oknách, hoci vonku nenapadol 

ani sneh a kaţdým rokom toho snehu je aj tak menej. Reklame na suroviny, ktoré potrebujeme 

k pečeniu alebo vianočné „výpredaje“ darčekov otravujú ľudí ţ od septembra. Ľudia stoja 

v dlhých radoch, v zápchach pri centrách a hľadajú v hodné darčeky pár mesiacov dopredu. 

Lámeme si hlavu nad darčekmi, nedostatkom peňazí alebo ţe majú menej svetielok 

a postavičiek pred domom ako sused. Deti si spájajú Vianoce len s darčekmi. Na nič iné 

nemyslia, len čo napíšu Jeţiškovi, čo vymyslia a čo im ešte treba. Vymýšľajú prehnane drahé 

darčeky, aby sa mali čím chváliť pred rovesníkmi. Čím skôr sa obchody pripravujú na 

Vianoce, tým menej ľudia stíhajú a paradoxne tým viac sú nervózni a podráţdení. Jedlo... 

Darčeky... Peniaze... Pečenie... Výzdoba...Stromčeky... Vianoce sú uţ len marketingový ťah 

ako prilákať, čo najviac nakupujúcich do nákupného centra.  Vianoce sú len novodobý cirkus.  

Prečo to je tak ? 

                                                                                          Barbora Tomková, 9.C 



3. SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŢÍVA 2016 

 

(Vyhlasovateľ súťaţe ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava) 

 

 

NÁRODNÝ AKROSTICH 

 

 

Ľudia slovenského rodu, 

určite s ním majú zhodu. 

Dal Slovensku jazyk vlastný, 

on bol človek veľmi prácny. 

Vybral z tieňa vôľu ľudu, 

í nebál sa Maďarského súdu, 

to bol symbol slovenského prúdu. 

 

Štúr vzdelaný tieţ bol dosť, 

takţe mu nechýbala úprimnosť. 

Úrady ho v láske nemali, 

rady sa s ním hádali. 

 

Veľa toho on dokázal. 

Ej, lenţe nič nikomu nekázal. 

Ľudo si stanovil ciele svoje 

a nemal plán prísť o ne. 

 

Ujcovia v jeho spolku, 

romantici niet okolku, 

on u nich bol na vrcholku. 

Byť mu tu pre národ bolo súdené, 

i keď občas písal i básne studené, 

len takto mestá budú oslobodené. 

 

Práve tebe by mala patriť veľká sála! 

rýmy moje síce nie sú veľká chvála, 

Ešte, ţe slovenčina uţ tu roky cvála. 

 

Nikto nie je dokonalý sa hovorí, 

áno, tieţ so slovenčinou aj iní divy robili. 

Štúra prácu Slováci však najviac ocenili. 

 

Nezabúdaj kto nám chcel slobodu 

vydobyť. 

Ájajáj, aké to mohlo vtedy len byť? 

Rýľom jak Slováci na cudzom robiť. 

Oj, aká škoda to je obrovsky veliká, 

ded nášho národa strelil sa do brucha. 

 

 

 

                                                                                                       Tomáš Sakal, 9.C 

      

 



JÁNOŠÍK 

 

Jánošík bol veľký pán! 

Na zboj sa on veru dal. 

Bohatým on brával  

 a chudobným dával. 

 

Všetkým dobrým ľuďom pomáhal 

a ţiadnu odmenu za to nečakal. 

Veru dobre srdiečko on mal, 

Závisť, zlobu nepoznal. 

 

Chýry o ňom ďaleko sa niesli, 

od Poľska aţ do Budapešti. 

Junák švárny, plný sily, 

v tvári taký celkom milý. 

 

Zo svojou druţinou po horách sa túlal, 

na frajerky veru času nemal. 

Pomáhal on chudobe, 

v nešťastí i chorobe. 

 

Zlapali ho dráby, 

na hrach starej baby. 

Jánošík náš skončil tak, 

zavesili ho na hák. 

 

Smúti za ním národ celý, 

na znak úcty stojí pomník biely. 

Nebolo viac takého, 

junáčiska chrabrého. 

 

Naša vďaka jemu patrí, 

našich predkov ochránil, 

slávu, česť si zaslúţil. 

 

 

                                                                                                   Miroslava Schvarzová, 5.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALIGRAM 

ČLOVEK S VEĽKÝM „Č“ 

 

 

Kto je 

podľa mňa 

človek s veľ- 

kým Č? 

Pre mňa je to taký 

človek, ktorý berie ţivot ako 

výzvu a nebojí sa zariskovať, skúša  

nové veci a nesedí schúlený niekde v  

rohu         miestnosti a neľutuje     skutky,  

ktoré          vykonal a berie za        nich pl- 

nú zod-            povednosť, či              sú uţ  

zlé, alebo        dobré. Človek s          veľkým 

Č sa          postaví za druhých          a nie je 

sebec. V skutočnosti je 

kaţdý z  nás človek s 

nejakým č,       lenţe nie- 

ktorý pre         tento ţivot,  

urobili            viac a pre- 

to môţu             povedať, 

ţe to                  ich č je 

 väčšie                    ako č 

 iných                   ľudí, 

 ktorý                     sa len  

 povaľujú                    doma a 

vôbec nič pre                    svet neurobia. 

 

 

                                                                                                      Martin Barto, 9.C 

 



ŢILI TU SKÔR AKO JA: MÁRIA TERÉZIA 

 

Kedysi dávno ona ţila, 

matka Alţbeta ju porodila. 

Dieťa bolo ţivé, veselé, 

ako ostatné habsburské princezné. 

 

Na jazyky dôraz kládla, 

preto ich štyri zvládla. 

Jednu neţenskú vlastnosť mala, 

nemárnivou sa stala. 

 

Rada si aj zaspievala, 

no radšej tancu prednosť dala. 

Najväčšou vášňou v jej ţivote, 

bolo jazdenie koňovi na chrbte. 

 

Zo začiatku karty milovala, 

no neskôr hazard zakázala. 

S mladým Františkom Štefanom, 

bolo šestnásť detí darom. 

 

Jedenásť ţien silných, 

ako ich matka pilných. 

A zas päť chlapov vľúdnych, 

sťa ich otec múdrych. 

 

Tridsať rokov spolu panovali 

a zo svojich detí radosť mali. 

 

 

Erika Bronďošová, 8.C 

 

 



ROZPRÁVKA O SPRAVODLIVEJ A MÚDREJ PANOVNÍČKE 

 

 

Jedného večera, keď vonku zavíjala fujavica a snehu bolo vyše  kolien, sedeli pri 

praskajúcom kozube stará mama a vnučka Evička.  Evičke bolo smutno, pretoţe vonku bolo 

zlé počasie a nemohla sa hrať v snehu. Stará mama sa jej opýtala, či jej má rozpovedať príbeh. 

Dievčatko sa potešilo, sadlo si starkej na kolená a počúvalo.  

Dávno pradávno, keď som bola malé dievčatko, sa nám ťaţko vodilo. Boli to veľmi 

ťaţké časy. Nemali sme peniaze, ani čo jesť. V našej krajine vládol vtedy kráľ, ktorý bol 

bohatý, ale nie veľmi spravodlivý. Nebol milý, ani srdečný, ale mal jednu dcéru. Volala sa 

Mária Terézia. Narodila sa 13.5.1717. A bola inteligentná a vzdelaná. Keď mala malá slečna 

6. rokov, spoznala Františka. Bol jej veľmi dobrým kamarátom. Veľa sa spolu hrali 

a vystrájali. Jej otcovi sa to nepáčilo, lebo nemal Františka rád. Napriek tomu ich vzťah 

prerástol v lásku. Mária Terézia sa časom veľmi zaľúbila do Františka a chcela sa zaňho 

vydať. Jej otec sa s tým nechcel zmieriť. Mária bola nešťastná, a tak sa išla vyplakať ku hrobu 

svojej nebohej matky.  

Tá podľahla ťaţkej chorobe, keď bola Mária Terézia ešte malá. Pri tom nariekaní 

začula hlas. Z hrobu sa jej niekto prihovoril. Bola to duša jej nebohej mamičky. Tá riekla: 

,,Dievčatko moje krásne, neboj sa, ja zariadim, aby otec s vašou láskou súhlasil“. Tak aj bolo. 

Matka mladej princeznej pomohla a obmäkčila kráľa. Mária Terézia sa vydala za Františka 

a porodila mu veľa detí. Šiestich bohuţiaľ ešte počas svojho, ţivota pochovala. Bola to veľmi 

dobrá panovníčka. Nastolila poriadok a spravodlivosť. Naučila ľudí pracovať za peniaze, 

váţiť si vzdelanie, ukázala im, čo je to národná hrdosť, národ, domov, zázemie tým, ţe ľudí 

donútila usadiť sa a tvoriť putá, dokonca ich pomenovala priezviskami. Od tých čias sme mali 

prácu, aj čo jesť. 

 Malá Evička pozorne počúvala starú mamu, a keď tá, skončila, povedala jej, ţe ak raz 

vyrastie, aj ona bude spravodlivá a dobrá, aby ju kaţdý mal rád, tak ako osvietenú kráľovnú 

Máriu Teréziu.   

 

 

                                                                                                                Zoltán Dányi, 5.A 

 

 

 

 



KOHO SI NAOZAJ CENÍM – ČLOVEK S VEĽKÝM „Č“ 

 

Pojem človek s veľkým ,,Č“, pre mňa zosobňuje človeka, ktorý toho vo svojom ţivote 

veľa dokázal, veľa urobil. Človek, ktorý si zaslúţi byť takto označený je pre mňa americká 

herečka Meryl Streep.  

 Prečo si to myslím? Keď do vyhľadávača na internete zadáte toto meno, na kaţdej 

jednej stránke, ktorú si otvoríte nájdete napísané, ţe je to televízna, divadelná a filmová 

herečka, ktorá je zároveň trojnásobnou drţiteľkou Oscara, osemnásobnou drţiteľkou Zlatého 

glóbusu, dvojnásobnou drţiteľkou ceny Emmy a taktieţ ja dvojnásobnou drţiteľkou ceny 

Bafta.  

 Ďalšou pozoruhodnou informáciou je aj to, ţe dosiahla rekord v histórii 

kinematografie v počte nominácii na Oscara, ktorých bolo dokopy devätnásť a tieţ v počte 

nominácii na Zlatý glóbus, ktorých bolo celkom dvadsaťdeväť.  

 Čo vám ale internetové články neposkytnú, je osobný nenahraditeľný záţitok 

z umenia, ktorý vo filmoch predvádza. Je jedno, koľkokrát bude ospevovaná aj v tých 

najpopulárnejších časopisoch či novinách celého sveta. Je jedno, ţe ju, ak teda sledujete 

nejaké udeľovanie filmových cien, vidíte prevziať si cenu, ak ste ţiaden jej film doposiaľ 

nevideli. Ani tá najdokonalejšia a najúţasnejšia kritika vám nepomôţe pochopiť pravý dôvod, 

prečo ju povaţujem za človeka s veľkým ,,Č“. 

 Stačí si pozrieť film Diabol nosí pradu, kde stvárňuje postavu slávnej a uznávanej 

šéfredaktorky presláveného módneho časopisu, ktorá sa zdá byť navonok dokonalou, ale 

ukazuje sa, ţe  v práci inak tvrdá ţena má aj city a problémy v rodine.  

 Stačí si pozrieť film Výkrik do tme, kde zase stvárňuje postavu austrálskej matky, 

ktorej počas stanovačky v prírode pes roztrhá malé dieťa a ešte k tomu je obvinená z jeho 

vraţdy. 

 Taktieţ si stačí pozrieť film Blízko od seba, kde hrá úlohu starej matky ktorej sa práve 

zavraţdil manţel, na pohreb sa do rodného domu schádza celá rodina, kde sa ona snaţí 

rozdúchavať konflikty medzi jej tromi dcérami a k tomu má problémy z uţívaním 

návykových liekov.  

 V kaţdom jej filme je toľko vášne, ktorá sa slovami jednoducho opísať nedá. 

 Tieţ si myslím, ţe by sa dokázala uţiviť aj ako profesionálna speváčka. Toto moje 

tvrdenie si môţete overiť v muzikáloch Mama Mia, Čarovný les, či iné, kde spieva naozaj 

bravúrne. Okrem tohto všetkého si zaslúţi uznanie aj za svoju charitatívnu činnosť. Štedro 

podporuje šestnásť charitatívnych organizácii.  



 Takţe podľa môjho názoru je Meryl Streep jednoznačne človekom  veľkým ,,Č“. 

Nielen politici, králi a panovníci vládnu svetu, občas sú to len obyčajní ľudia okolo nás, alebo 

práve tí, čo dokáţu potešiť našu dušu  oslobodzujúcim umením. 

 

                                                                                               Petra Mixtajová, 9.C 

 

 

ČLOVEK S VEĽKÝM „Č“ 

SONET PRE STARÚ MAMU 

 

 

Človek s veľkým „Č“, anjel, ktorého kaţdý máva, 

pre mňa tým človekom starká moja je, 

pretoţe za kaţdých okolností ma miluje, 

a lásku vôkol seba rozdáva. 

 

Dlhé roky so zlou chorobou bojuje, 

popritom o manţela sa stará,          

avšak na perách poväčšinou úsmev máva, 

a nám vnúčatám z lásky vţdy niečo uštrikuje. 

 

V kuchyni sa zvŕtať vie, 

ba aj v rastlinách sa dobre vyzná, 

od rána do večera so susedkov melie. 

 

Nepodá sa dilemám,  

ale hnevať sa vie poriadne, 

avšak ju veľmi rada mám. 

 

 

Barbora Tomková, 9.C 

 

 

 

 



                                SONET O STARÝCH RODIČOCH 

 

Dedko rád spomína na staré časy, 

babičke uţ z toho ošediveli vlasy. 

Netáraj tu dedo starý, 

o časoch, keď si bol mladý. 

 

„Choď radšej vymiesť pece,“  

babička mu takto rečie, 

z  kúpeľne sa pritom vlečie. 

Deduško za chvíľu do pece dúcha, 

babičku rád on poslúcha. 

 

Pekne si spolu naţívajú, 

jeden druhého si uţívajú  

o vnúčence sa dobre vţdy postarajú. 

 

Vţdy sa zhodnúť vedeli, 

spolu svorne pri stole radi sedeli, 

a tým rodinu svoju stmelili. 

 

Pravda je to odveká,  

len láska robí človeka. 

 

 

Natália Dravecká, 8.C 

 



ANTON BERNOLÁK 

 

 

Kňaz, šľachtic jazykovedec, 

čo chcel všetko vedieť 

narodil sa na Orave v Slanici, 

keď sa nedalo vyhnúť sanici. 

Bolo to v októbri, v bielom dni 

Keď sú uţ za chvíľu krátke dni. 

Roku pána 1762, 

Keď uţ ich bolo viac ako 2. 

 

Ako prvý kodifikoval slovenčinu, 

čo mu veľmi pomohlo pri činu. 

Štúdium teológie, rétoriky a filozofie, 

vedel vyuţiť na mnohé ciele. 

Široké vedomosti z medicíny, estetiky, 

hudby a politiky, 

Vedel vyuţi po dlhé roky. 

 

Napísal dielo, nie jedno, 

veď mu to nebolo jedno. 

Boli to vedecké diela, 

veď aj verejnosť ich chcela. 

Nebol len farárom v Nových Zámkoch, 

ale aj mestskej školy správcom. 

 

Šíriteľmi myšlienok boli múdri ľudia, 

ktorý pravopis a nárečia vedia. 

Jeho talent sa prejavil v seminári, 

kde bolo aj jeho nebo slávy. 

Hoci ťaţkú kňazskú a literárnu prácu mal, 

no o rodinu sa starať neprestal. 

 

Roku pána 1813, keď uţ bolo v meste,  

Nové Zámky všetko pripravené na sanicu, 

15 dňa, hneď po novom roku, 

odobral sa Anton v pokoji a tichu 

Na svoju púť večnú ale nekonečnú. 

 

 

 

                                                                                                      Gabriela Cangárová, 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODERNE O SVÄTOPLUKOVI 

 

Svätopluk, ten veľký kráľ!    

Troch udatných synov mal.   

Mocné tri prúty im raz dal,      

a tak im pred smrťou odkázal.    

 

V nich múdrosť skryl odvekú,   

je brat človek človeku.    

Sám zdolá potôčik   

traja však aj veľrieku.   

 

Tri prúty nezlomil z nich nik, 

kto z nich bude panovník? 

Kto s bratskou láskou 

nastúpil by na chodník? 

 

Tej rady nedrţia sa, 

kráľovstvo sa otriasa 

Bratovraţedne. 

Kde lásky niet, niet spása. 

Ty ... 

 

Ľudmila Olejárová, 8.C 



ZÁVEROM... 

Zborník prác mnohých isto utvrdil, ţe kreativite, fantázii sa medze 

nekladú. Ţiaci svojou usilovnosťou a pilnou prácou presvedčili o svojich 

kvalitách nielen nás – pedagogický zbor, ale aj odborné poroty, v ktorých 

neraz sedeli vysokoškolskí pedagógovia či iní odborníci.  

Ďakujeme všetkým ţiakom, ktorí reprezentovali našu školu, bez 

ohľadu na ich umiestenie ... veď víťazom je kaţdý, kto sa súťaţe zúčastnil. 

Nedá sa poďakovať aj šikovným rúčkam našich najmenších, pretoţe 

ich práce sa stali skvelým obrazovým doplnkom zborníka.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zborník zostavila: PhDr. Zuzana Ujházyová 

Práce pouţité v zborníku sú školské práce ţiakov. Pod kaţdým článkom je uvedené meno autora. 


