
 

 

 

 

 

 

 

Úvodnú kresbu vytvorila                         

Helenka Dávidková, na jar bola žiačkou 9.B 

triedy, dnes už je na umeleckej škole. 

Ostatné kresby sú z rúk  
našich mladších spolužiakov 

 

 

JANUÁR – DECEMBER 2020 

Nepredajný občasník 

 

 



 

Po dlhej odmlke sa vám ozývam ja, VŠADEBOLKO.  

Zvykli sme sa stretnúť aspoň dvakrát do roka, ale tento 

rok je celý veľmi pomýlený.  

 

Všetci sa musíme skrývať pod rúškom, takže by ste ma 

možno ani nespoznali. Preto sa k vám hlásim v tejto 

podobe. 

 

 Prečo som VŠADEBOLKO?  

 

Všetko chcem vedieť, o všetkom chcem počuť.  

Tak ako mnohí z vás.  Nie som klebetnica, som len 

dobre informovaný. A o všetky zaujímavé informácie 

sa podelím s tými, ktorí sú zvedaví rovnako ako ja. 

Takže v tomto čísle vám prezradím všeličo.... 

 

Alex Husár, teraz 5.B, na jar takto obrázkom opísal, čo 

sa okolo nás deje. 

 

 
Viki Gašparovičová, teraz 7.B, na jar nakreslila, ako by 

sa mohol zmeniť erb Mníchovej Lehoty, aby bol 

v súlade so všetkými epidemiologickými opatreniami. 

 

 

 

 

Katka Husárová, teraz 3.B, vytvorila celý komix, 

v ktorom nám predstavila jeden pekný deň, ktorý 

prežili na jar, keď sme boli uzatvorení.  



 

A predsa je to tak! 

  
Deviataci si na hodine slovenčiny hovorili, ako sa 

treba pripraviť na pracovný pohovor. A tu naraz došlo 
k nečakanému časovému posunu!  Ocitli sa v prvej 
polovici 19. storočia. 

 
Krajina: Uhorsko 
Voľná pracovná 
pozícia: miesto 
profesora na 
evanjelickom lýceu 
v Prešporku 
Uchádzač

Svojím zjavom zaujal 
natoľko, že mu 
komisia, ktorá predsa 
len mala v sebe niečo 
z roku  2020, dovolila 
vstúpiť bez rúška. 
Avšak – udržiavali 
bezpečný odstup. 
Zaujal nielen svojím 
výzorom. Bol 
presvedčivý. A tak mu 
profesorské miesto 
právom patrí! 
  

Tajný spravodajca z 9.B v mesiaci október 
 
Mimochodom: 
Peter Ježík z 9.B, ktorý sa na Ľudovíta veľmi podobá, 
skončil na okresnom kole olympiády v slovenskom 
jazyku na 4. mieste!!!!!  Podobnosť čisto náhodná?... 

 
 

 

A  ešte jedna návšteva, z minulosti ešte vzdialenejšej!  

Prišiel v piatok 4. decembra a na 2. stupni 

nenašiel ani živej duše, ale na 1. stupni sa na jeho 

príchod deti dobre pripravili. V každej triede sa našli 

deti, ktoré mu vedeli zaspievať, povedať básničku 

a pomodliť sa. Deti sa na jeho príchod aj pekne 

poobliekali. A keď aj pani učiteľky dosvedčili, že deti 

v triedach boli dobré, mohli byť deti odmenené 

balíčkom. 

Tento rok svätého Mikuláša nesprevádzal ani anjel, ani 

čert. Zostali vraj v karanténe. Aj Mikuláš, keď chcel 

prísť do školy, musel byť otestovaný a jeho krásna 

hustá brada  bola silnejšia ako rúško. Veľkou 

pomocníčkou mu bola babička. Práve tá, o ktorej sa 

spieva v pesničke, ktorú všetci spoločne spievali: 

Pospeš sem, 
pospeš sem, chasa 
naša, 
ak chceš dnes 
uvidet Mikuláša. 
Ked svatý Mikuláš 
k detom príde,  
Veliká radost mu 
v srdci vzíde. 
 
Babička, babička, 
už sme prišli, 
hviezdičky na nebi 
tiež už vyšli. 
Čože máme robit, 
čo si počat? 
Veď sa ho 
nemóžme ani 

dočkat! 
 
Po návšteve školy čakali svätého Mikuláša aj babičku 
ešte v deti v škôlke a aj starenky a starčekovia v dome 
opatrovateľskej služby. 
Ak budeme dobrí, vraj o rok príde zas!  

Prvostupniarka 



 

 

 

Väčšinou doma. No po návrate tak, ako sa na 

školu patrí. Ale opatrnejšie než po iné roky: 

      

 

 

Do školy sme 

prichádzali 

v rozostupoch 

a s rúškom na 

tvári. 

 

Pri vstupe do 
školy – ranný 
filter. 

 Zmeraná teplota,  dezinfikované ruky 

Mimo vyučovania sme boli v rúšku...  

 

 

Takto sme si žili v škole v mesiaci jún 2020. Raz 

o tom možno budeme rozprávať ďalším 

generáciám. 

 

 

 

...ale v rámci svojej skupinky sme ho mohli  

zložiť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riešili 

sme aj 

také 

úlohy, 

na ktoré 

pri 

veľkom 

počte 

žiakov 

v  nie je 

čas ani 

miesto 

  

Ale najlepšie bolo aj tak vonku.... 

 



 

 

 

Je to takto: 
Najprv treba rásť.  
Potom byť predškolák. 
A keď vám začne Zúbková víle zúbky rátať, treba ísť 
na zápis do školy.  
 
Keď sa ale pritrafí korona-rok, prihlási  vás mama 
cez počítač a už ste skoro školáci.  
 
No najskôr treba prejsť ŠKOLSKOU  BRÁNOU a byť 
korunovaný ZLATÝM  KĽÚČOM.  

Nie je to ťažké, pozrite sa, ako to zvládli naši prváci 
v stredu 2. septembra 2020. 
 

 

 

 

 

 

 Pani učiteľka Godovičová  a Zelenková, už sme 

Vaši!!!!! 



 

 

 

Píšem si do teba už od začiatku roka, aby som 

nezabudol, čo sa deje... 

Začiatok septembra, začiatok školského roka 

Nastúpili sme netradične, bez slávnostného otvorenia 

v kultúrnom dome, ale veď aj cez školský rozhlas sa 

dajú deti privítať v škole. A hneď od ďalšieho dňa sme 

sa začali učiť.  

Ranný filter, rúška, vetranie a už to frčí.  

Do telocvične sa nedá, ale vonku je krásne počasie, 

takže sa hýbeme na vzduchu. Vonkajšie priestory 

využívame aj na vyučovanie a prácu ŠKD. (V takto 

zmenených podmienkach objavujeme napríklad už 

skoro zabudnuté umenie skákania cez gumu...) 

Snažíme sa opakovať, zistiť, čo vieme, čo sme zabudli 

a naberať nové vedomosti. Mnohé akcie, na ktoré 

sme boli zvyknutí, sme zrušili. Ale v škole sa vždy 

niečo nájde: 

 

 

 

Branný pochod 

V septembri máme obvykle v škole hasičov, 

policajtov, autoškolákov, zdravotníkov...  

Ale tento rok cudzích ľudia do školy nesmú. 

 Preto sme si v pondelok 14. septembra 2020 

o bezpečnosti hovorili iba v triedach a okolo 9. 

hodiny vyrazili jednotlivé triedy do terénu.  

Prvý stupeň smeroval na Hámre k pamätníku. Druhý 

stupeň zamieril na Patlíkovú, kyselku a späť.  

Trieda 8.B sa rozhodla pre cykloturistiku a kolesá ich 

tátošíkov ich doviezli až ku Stanovej skale. Počasie 

bolo krásne ako zo žurnálu a unavené nohy si mohli 

oddýchnuť celý nasledujúci deň, lebo 15. september 

je štátny sviatok.  

Do školy na bicykli 

Z detí nemajú byť autoholici, majú behať alebo sa 

voziť na bicykloch a kolobežkách. A tak sme sa 

zapojili do  projektu Na bicykli do školy. 

 Z bicykla je totiž pohľad na svet veľmi pekný.  

Prvý týždeň – počasie nám prialo - rekord bol 57 

cyklistov a kolobežkárov!  

Škoda, že ďalší týždeň sa počasie zmenilo a bicykle 

museli zostať doma, ale aj tak sa statoční, ktorí to 

nevzdali ani v daždi.  



Európsky deň jazykov 

Nenadarmo sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, 

toľkokrát si človekom“. V našej škole priestory, 

možnosti, pomôcky sú. Takže s chuťou do štúdia 

jazykov! 

Aj toto je akcia, ktorú si každý rok nejakým 

spôsobom pripomíname. Niekedy súťažami, kvízom, 

nástenkami, projektmi... 

Vážne zobrali štúdium jazykov aj tí, ktorí sa prihlásili 

na jazykové olympiády: 

Školské kolo olympiády v ANJ: 

Kategória 1A 
1. miesto: Zuzana Bacová , 7. B – postup do 
okresného kola 
2. miesto: Karolína Marica Ďurišová, 7. A 
3. miesto: Vanesa Suchá, 6. A 
  
Kategória 1B 
1. miesto: Júlia Hudáková, 9. B – postup do 
okresného kola 
2. miesto: Dorota Pločicová, 8. A 
3. miesto: Adam Mandinec, 8. A 
 

Všetko sa dialo online a v kategórii 1A súťažilo 19 

žiakov, v kategórii 1B 16 žiakov. Držíme palce našim 

bojovníkom v okresnom kole! 

 

Vynovená školská jedáleň 

Že je pekná a nová, to sme vedeli už minulý rok. Ale 

že bude aj „tichá“, to bolo prekvapenie po 

prázdninách. Je odhlučnená. To znamená, že sa 

neozýva každý zvuk, posunutá stolička ani spadnutý 

príbor.  

Ešte je aj vyzdobená krásnymi obrázkami 

a fotografiami...  No a k tomu dobrý obed! 

 

 

 

 
 

 Brontosaurus, brontosaurica a 
brontosauričatá sa hádajú, ktorí z 
nich je najbrontosaurovatejší. 
  

 Išiel pštros s pštrosicou a 
pštrosíčatkami Pštrosou ulicou. 
  

 Keď nenaolejujeme linoleum, tak 
naolejujeme lampu. Keď 
nenaolejujeme lampu, tak 
naolejujeme linoleum. 
  

 Pes spí, psy spia. Pes spí, psy 
spia. Pes spí, psy spia. 
  

 Strč prst skrz krk. 
  

 V našej peci myši pištia, v našej 
peci psík spí. 
  

 Železo, železo, oželezilo si sa? 
Koleso, koleso, okolesilo si sa? 
  

 Pudel prdol púder. 
  

 Sysle myslia, že v tej pixli je syslie 
müsli. 
   

 Žeby žaby žuvali 
žuvačku ? 
  

 

 

 

 

 

 

JAZYKOLAMY  PRE  

TÝCH, KTORÍ  SI 

PRECVIČIA ASPOŇ 

RODNÝ  JAZYK 

 



 

 

 

To je projekt, ktorý je srdcovou záležitosťou pani 

riaditeľky. Tento rok, ešte na jar, mal svojich víťazov, 

Jakuba a Michala Kyselicovcov, ktorí boli na jar ešte 

žiakmi 5.A a 3.B.  A toto je ich projekt: 

 

Originál nájdete na 

chodbe 1. stupňa. 

 
 

 



 

  

 

 

 

Medzi snehuliakov sa zamiešala panda. 
 Nájdeš ju?  
 

 Postupuj podľa čísel.  
Niečo pekné nakreslíš  
Obrázok vyfarbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tu sa k snemu  

Santa Klausov pridal 

nepozvaný hosť. Ovečka. 

Nájdi ju! 



 

 

 

Deviataci sa zamýšľajú: 

 

Patrik Klobušický, 9.B 

Keby som mohol zmeniť svet 

         Ako vnímate tento svet? Myslíte, že je na svete viac zla ako dobra? 

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako by ste mohli pomôcť svetu? Ak áno, tak si, prosím, 

prečítajte aj môj názor. 

         Uvažoval som, ako by vyzeral svet bez sociálnych sietí. Pomohlo by aj toto ľudstvu? 

Podľa mňa áno. Predstavte si, koľko ľudí spácha samovraždu len kvôli tomu, že zažili 

kyberšikanu. 

Ľudia už ani nevedia komunikovať inak ako prostredníctvom správ a mailov. Nebolo by lepšie osobne 

sa porozprávať? 

Viac by sme sa všetci počúvali, riešili podstatné problémy a nie to, kto má viac „sledovateľov“. 

Socializácia je v dnešnej dobe veľmi podstatná. Napriek tomu sa veľa ľudí nedokáže začleniť do 

spoločnosti. 

Prečo je to tak? Možno je to tým, že všetko riešime cez internet a chýba nám osobný kontakt. 

Chceme tu predsa po sebe niečo zanechať. Nielen počítače a správy v mobiloch. 

Čo by ste povedali svojim deťom, keby sa vás spýtali, čo ste robili v ich veku? 

Vaša odpoveď by bola možno takáto: „Deti ja som premárnil celý život pozeraním sociálnych sietí 

a sedením pri počítači.“ To by asi pre ne nebol dobrý príklad správneho života. 

 

         Čo tým chcem povedať je to, že by sme mohli začať viac vnímať svet okolo seba. 

Mali by sme sa prestať zaoberať virtuálnou realitou a pozrieť sa na tie podstatnejšie veci, ako sú 

napríklad ľudia okolo nás. 

 

 

Matúš Nemec, 9.B 

Keby som mohol zmeniť svet 

          Keby ste mohli zmeniť svet, čo by ste robili? Prečo by ste to urobili? 

Hovorí sa, že každý dobrý skutok „vykresá“ ďalší. 

         Ja osobne by som zmenil veľa vecí, napríklad továrne, svetový hlad, 

problémy s prácou. Je  toho veľa, čo sa nedá zmeniť. V živote je veľa vecí 

dôležitých, no najdôležitejšie je podľa mňa zdravie. Pozrite sa okolo seba. 

Koronavírus, rakovina, čierny kašeľ sú choroby, s ktorými ste sa už asi stretli. 

Ja by som zmenil pohľad ľudí na to, ako vnímame naše zdravie. Nech sa začnú 

financovať nemocnice namiesto armád. Nech hľadáme lieky namiesto zlata 

a ropy. Nech sa nám podarí vyliečiť tento svet! 

         Ja by som zmenil zdravie našej Zeme. A čo vy? 

 

 

 

 

 

 

 



V jarných mesiacoch šiestaci, ale teraz už siedmaci, pátrajú: 

 

Pátrači 

Nedávno v našej dedinke niekto zrezal máj. Obec nevedela páchateľa vypátrať týždeň.  

Tak som sa rozhodol, že ho vypátram ja.  

 

Ako prvé som sa išiel pozrieť na miesto činu. Máj bol zrezaný a visel na vetvách vedľajších stromov. Rez bol 

hladký ako od pílky. Očividne to páchateľ urobil naschvál. Povedal som si: „Keď to urobil raz, urobí to aj 

druhýkrát, stačí len počkať, kým obec postaví máj 

znova“. Keď obec znova postavila máj, uvedomil 

som si, že aj keď nájdem páchateľa, nič sám 

nezmôžem, keďže mám iba dvanásť rokov. Tak 

som poprosil o pomoc môjho staršieho brata. 

Museli sme sa pripraviť. Do batohu sme dali 

baterky, kameru a mohli sme vyraziť. Prišli sme 

na miesto činu, schovali sme sa za múr a zapli 

kameru. Páchateľ sa po chvíľke objavil. A boli 

hneď dvaja. Jeden hliadkoval a druhý znova pílil 

máj. Srdce mi bilo veľmi rýchlo, mal som strach, 

ale chcel som usvedčiť páchateľov.  

 

Zrazu ich niečo vystrašilo. Bola to skupinka 

hlučných ľudí, ktorí sa vracali z oslavy domov - hore 

ulicou okolo úradu. Páchatelia sa vyľakali a ušli. Tak sme vypli kameru a vrátili sa domov. Doma sme 

skontrolovali, čo sme nahrali. Videozáznam bol krátky, obaja páchatelia boli v tmavom oblečení, jeden bol vyšší 

a druhý pevný. Niečo si potichu šepkali, takže sme sa snažili počúvať, či sa neoslovovali menami a či ich 

nepoznáme po hlase. Hlasy nám boli povedomé, ale nevedeli sme prísť na to, kto to bol. „Ráno budeme 

múdrejší,“ povedali sme si s bratom a išli sme spať. Ráno sme išli na úrad a boli sme plní očakávania, že niekto 

z dediny páchateľov spozná a my budeme slávni pátrači. 

Chichotali sme sa, keď zrazu spoza nás vybehli dvaja chlapi 

a vytrhli mi kameru z rúk. Ušli za najbližší roh. Snažili sme sa 

ich dostihnúť, ale márne. Naša snaha bola zbytočná a ešte 

sme prišli o kameru. Teraz nám nikto neuverí. Ale musíme to 

nahlásiť, veď to bola krádež. A tak sme zavolali na políciu.  

Neprešli ani tri dni a z polície sa nám ozvali. V blízkej 

záložni sa našla naša kamera. Ale bez SD karty. Predavač 

identifikoval dvoch mladíkov, ktorí mu kameru doniesli. 

Napokon sa ku všetkému priznali. Bola to mladícka hlúposť, 

obyčajný vandalizmus. Naša kamera ich usvedčila. Páchatelia 

putovali pred sudcu. Spravodlivosť sa potvrdila a my sme sa 

stali slávni pátrači. 

 

 

 

Príbeh napísala Lea Škultétyová, obrázkami doplnili                               

ďalší spolužiaci     



Šárka Štyvarová, 8.A  

        Láska 

Láska, láska... Je to čo nám Boh rozdáva 
Láska, láska... je to čo nám príroda dáva 
A hoci to nie je žiadna hračka,  
nezlomí sa len tak tak,  
ako lietajúci na oblohe vták,  
či plačúci mrak,  
či ten blesk čo udrie do stromu,  
či to má reakciu prehnanú,  
no nič sa nevyrovná láske,  
tej našej láske,  
ktorá hory, moria, všetky zeme objíma, 
všetko v jednom ako Sládkovič a Marína, 
no, už je to raz tak, tá naša láska,  
láska, čo nám Boh doprial,  
do ktorej zahrnul aj smútok a žiaľ. 
Možno sa mu vyrovnáme  
a prekážky prekonáme,  
no práva láska sa od seba neodtrhne  
a srdce sa nebude mať čas kedy lámať. 
 

 
Príbeh Maxa 

Ahoj volám sa Max. Som bernský salašnícky pes, 

pomerne veľké plemeno. V januári oslávim svoje 8. 

narodeniny.  

Môj príbeh začal v dedine pri Banskej Bystrici. 

Tu som žil celý život. Potom si moji majitelia zadovážili 

nové šteniatko. A mňa, nevedno prečo, darovali na 

salaš. Bol som veľmi smutný že rodina, v ktorej som žil, 

ma už nechcela. Na salaši sa mi nepáčilo, nechápal 

som, ako mám zaháňať ovce, nikto ma to nikdy neučil. 

Pastier sa preto na mňa veľmi hneval. Jedného dňa už 

som to nevydržal a utiekol som.  

Túlal som sa skoro 3 týždne až som sa ocitol 

v Trenčianskej Turnej, kde som 5 dni blúdil. Bol som 

sklamaný, hladný, špinavý, nedôverčivý a veľmi 

smutný. Raz ma stretol vysoký pán, pred ktorým som 

3 dni úspešne utekal. Keď som sa neskôr túlal, vbehol 

som na pozemok, v ktorom bola otvorená bránička. 

Dve dievčatá za mnou zabuchli a tým začalo moje nové 

kamarátstvo. Milí ľudia ma pripli na obojok a už som 

nesmelo s 2 dievčatami a vysokým pánom kráčal 

k veterinárovi. Veľmi som sa bál, že ma už nikdy nikto 

nebude chcieť. Avšak postupne zisťujem, že vysoký 

pán a jeho rodina sú veľmi priateľskí a ja sa snažím byť 

najúžasnejším psíkom na svete aby si ma moji noví 

najlepší kamaráti už navždy nechali. 

    S príbehom, ktorý sa v decembri naozaj stal, sa s nami podelila Charlottka Hálová zo 6.A triedy 
 



Predvianočné dištančné hodiny techniky ? Pomáhame doma! 

Kúzelná atmosféra Vianoc nás všetkých vracia do detstva. Rozžiarené detské očká pod vianočným stromčekom 

naplno nasávajú atmosféru rodinnej pohody. Patrí k tomu aj mnoho sviatočných symbolov. Adventný veniec, 

mikulášske balíčky a čižmy, vianočný stromček, príjemné chute a vône...  

Čas lásky a pohody by nebol tým pravým bez ručne robených vianočných ozdôb, dekorácii a domácich vianočných 

koláčikov. A práve s tým súviselo dobrovoľné zadanie z predmetu technika počas decembra.  Veď práve Vianoce 

sú sviatky radosti, pokoja a rodinnej pohody. A že dievčatá aj chlapci doma s láskou tvoria, zdobia, vypekajú 

dobroty, pomáhajú vytvoriť tú pravú vianočnú atmosféru.. o tom svedčia priložené fotografie.   

Tak nech sú aj tie vaše Vianoce šťastné a veselé!  (Z dištančných hodín techniky pripravila p. uč. Barbara Brňová) 
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Cebová Natálka 6.B  Gašparovičová Lucka 5.A  Chvojková Romanka 9.A  

Tarka Mária Bulková 5. A  

Kršáková Lea 9.B  

Ježíková  
Kamilka 5.B  

Janišová  
Karinka 5.A  



 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chvojková Romanka 9.A  

Krajčír Tomáš 7.B  
Máčalová Ninka 9.A 

Prekopová Alicka 5.A  

Mikolášková Helenka 9.A  

Meravá Dáška 9.B  
Scholtzová Henrietka 9.A  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šorecová Eliška 5.B  Sýkorová Katka 9.A 

Šedivá Monika 5.B  

Vavrušová Valentínka 5.B  Trebatická Hanka 9.A  



Piataci píšu kamarátovi o Vianociach 

                      
Trenčianska Turná 30.11.2020 

 
Milý Maťo 
 

          Ako sa máš? Dlho sme neboli spolu v kontakte a preto Ti píšem. Keďže sa 
blížia Vianoce, chcel som sa Tebou podeliť  ako ich prežívame my a aké máme 

zvyky.  
          My budeme mať vianočný stromček v obývačke. Stromček bude 

ozdobený červenými guľami a svetielkami.   Niekedy ku nám chodia na štedrú 
večeru starí rodičia, ale tento rok budeme na Vianoce sami. Vždy na začiatku 
môj otec povie príhovor a  spraví  nám každému z medu na čele krížik. Potom 
si dáme oplátky s medom. 

 Rozkrojíme jablko na polovičku, keď tam je päť semienok tak to znamená 
že budeme mať šťastie.  Na večeru mávame kapra alebo lososa a mávame aj 
kapustnicu. Vždy približne mesiac pred Vianocami píšeme list Ježiškovi. Moja 
sestra stále verí na Ježiška, lebo je ešte malá. Ja som na to prišiel keď som mal 
asi 9 rokov. Dúfam že moja sestra bude v neho veriť čo najdlhšie.  Pre mňa 
bude veľkým darčekom keď bude celá rodina pri štedrovečernom stole,  lebo 

minulý rok bol môj otec v nemocnici. Ale tento rok to bude inak. Po večeri 
ideme von zvoniť so zvončekom aby nás Ježiško videl. Potom nás rodičia zavolajú 

dnu a pod stromčekom nájdeme darčeky, ktoré si spolu otvoríme.  
          Budem rád, keď mi v ďalšom liste opíšeš ako trávite Vianoce Vy. Už teraz sa 

teším na Tvoj list. Prajem Ti pekné Vianoce. 
                                                                                                                                                          
S pozdravom Richard 
 
 

Trenčianska Turná 30.11. 2020 
Milý Boris, 

ďakujem Ti za Tvoj list, ktorý ma potešil. Želám si, aby si bol na Vianoce s nami, 
a preto Ti napíšem o tom, ako ich oslavujeme. 

Cez advent nerobíme výzdobu, máme na stole len adventný veniec, pri ktorom 
sa večer spolu modlíme. Ja, Helena a Marcel dostaneme 1. decembra adventný 
kalendár s čokoládkami. Každý deň do Vianoc z neho jednu zjeme. 
Na Mikuláša pečieme prvé medovníčky. Každému členovi rodiny upečieme veľkú rybku, 
ktorú ozdobíme a odložíme až na Vianoce. Tento rok by som upiekol aj pre Teba. 
Na štvrtú adventnú nedeľu spolu zdobíme stromček.  

Na Štedrý deň jedávame počas dňa veľmi málo. Mamina pripravuje jedlo na 
štedrú večeru, pečie koláče a tatino robí zemiakový šalát. Pred večerou ideme na 
cintorín a do kostola po betlehemské svetlo, ktorým zapaľujeme sviečky. 

Máme viacero zvykov: na začiatku štedrej večere moja mamina povie vinš 
a vyzve nás pomodliť sa. Potom nám medom spraví na čelo krížik. Rozkrojíme jablko, 
jeme oblátku s medom, za tým hrachovú polievku a kapustnicu a na koniec rybu so 
šalátom. 

Po večeri sa modlitbou poďakujeme Bohu, že máme všetkého dosť. Zoberieme 
prskavky a ideme spolu s tatinom von zasvietiť nimi Ježiškovi na cestu. Mamina zatiaľ 
upratuje v kuchyni. 

Keď vypálime všetky prskavky, ideme  spolu do obývačky ku stromčeku, pozrieť 
sa, aké sme dostali darčeky. Ja väčšinou dostanem Lego, knižku a oblečenie. Minulý rok 
som dostal bicykel, tak som zvedavý, čo dostanem tento rok.  
Takto naša rodina prežíva Vianoce každý rok.   

Aké darčeky si želáš pod stromček Ty? 
Budem rád, ak mi tiež napíšeš, ako prežívate Vianoce u Vás a či prídeš k nám. 
Teším sa na Teba!                                                                               Tvoj kamarát Benjamín 



 
 
 
 

Priateľstvo 

Priateľ je veľmi verný kamarát. Moji kamaráti sú veľmi dobrí ľudia. Kamaráti si vždy 

navzájom pomáhajú. S priateľa sa dá vyvinúť aj niečo iné – ako láska na celý život. 

S kamarátom sa nikdy nenudím.  

Tobias Tomko 2.B 

 

Priateľstvo pre mňa znamená, že sa mám s kým hrať. Že 

mám vedľa koho sedieť na obede. A že mi pomáhajú, 

podajú mi veci, ktoré nedočiahnem. Veci, ktoré mi vypadnú 

z tašky. 

Jakub Mondek 2.B 

 

Priateľstvo znamená, že mám kamarátov. Priateľstvo znamená, že ľúbim, mamu, tata, brata, 

mačku, psa. Priateľstvo znamená, že mám rodinu. Priateľstvo znamená, že ľúbime našu pani učiteľku. Priateľstvo 

znamená, že nechceme aby pani učiteľka ochorela.  

Timon Trunec 2.B 

 

Priateľstvo znamená pre mňa, že môžem byť s kamarátmi , že sa môžem s nimi 

hrať, že si môžeme pomáhať. Môžeme si pomáhať s úlohami aj v škole. Spolu sa 

môžeme zabávať a hrať hry. Keď som smutná vždy ma potešia. Mám radosť keď 

získam novú kamarátku.  

Amália Bitarová 2.B 

 

Pre mňa znamená priateľstvo ľúbim ťa. Chcem s tebou chodiť von. Chcem sa s tebou 

hrať. Chcem ísť s tebou domou. Mám ťa rád. Nechcem aby si ochorel.  

Charlotte Jakvirtová 2.B 

 

Priateľstvo pre mňa je skoro to najlepšie v mojom živote. Mám 

priateľov v škole, v bytovke proste všade okolo mňa. S priateľmi sa učíme, 

rozprávame, bláznime a aj kreslíme. Som veľmi rada, že 

mám kamarátov. Moji najlepší kamaráti sú všetci 

okolo mňa. 

Adela Koncová 2.B 

 

Priateľstvo pre mňa znamená to, že sa mám s kým priateliť. Priateľstvo 

znamená, že sa mám s kým zabávať. Že si navzájom pomáhame. Mám rád 

svojich kamarátov. Mám rád keď sa s kamarátmi zabávam a vymýšľam.  

Marek Piža 2.B 



 

 

 

... to je zošit, ktorý dostali na konci roka do rúk deti z 1.A 

a mali si zapisovať, čo zažili. Tu sú niektoré ich prázdninové 

zážitky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

...aj keď korona prerušila v tomto roku veľa súťaží, predsa sa niektoré podarili.  

Vedeli ste, že: 

 staršie žiačky v januári 2020 zabojovali vo vybíjanej a skončili na 3. 

mieste v okresnom kole? 

 naši chlapci reprezentovali v januári 2020 školu na technickej súťaži Hrdina remesla a v súťaži v obrábaní 

kovov skončil Jakub Puna, vtedy deviatak, na 5. mieste? 

 deviataci Rebeka Pločicová a Ondrej Mikolášek súťažili v chemickej 

olympiáde, ktorá sa však konala online a na okresnom kole skončili 

Rebeka na 4. a Ondrej na 5. mieste? Že Rebeka postúpila aj do krajského 

kola, kde nás (samozrejme, v online priestore) pekne reprezentovala?  

 vo februári sa konal Hviezdoslavov Kubín a že nás v obvodnom kole reprezentovala veľmi pekne 

Charlottka Hálová a  Karolína Trnavská? 

 ostatné súťaže boli zrušené, rovnako ako testovanie deviatakov 

a prijímacie skúšky na stredné školy? 

 v novom školskom roku sa zatiaľ podarilo urobiť školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré 

dopadlo tak, že v 1. kategórii vyhrala Zuzka Bacová, 7.B, na 2. mieste skončila Karolína Marica Ďurišová 

a na 3. mieste Vanesa Suchá, obe zo 7.A? A že v 2. kategórii vyhrala Júlia Hudáková z 9.B, na 2. mieste sa 

umiestila Dorota Pločicová z 8.A a tretí bol Adam Mandinec z 8.A? 

 olympiáda sa konala aj zo slovenského jazyka a že najúspešnejší v škole 

a č. v okrese bol Peter Ježík z 9.B? 

 

Ale zaujímavé je vedieť aj TOTO!  

Vedeli ste, že: 

 najčastejšie chlapčenské meno v našej škole je meno JAKUB? Nosí ho až 20 chlapcov 

 najčastejšie dievčenské meno je NINA? Je ich v škole 11. No keby sa dali dohromady EMMY a EMY, 

tak by zvíťazili ony, lebo na škole ich je 7 + 7  

 Ďalšie chlapčenské mená, ktoré sa na škole vyskytujú častejšie sú tieto: 

12x Matej, 11x Michal, 10 x Samuel, 9x Tomáš a Patrik, 8x Šimon a Adam, 7x Matúš 

a Filip,  6x Richard, Peter, Martin, Tobias, 5 x Marek a Dávid (+1xDavid) 

 Dievčenské mená, ktoré sú tiež v škole časté, sú: 

8x Sofia a Michaela Hana (alebo Hanka), 7x Karolína,  5x Zuzana a Dominika 

 Ostatné mená sú menej časté, ale všetky sú krásne a nabudúce si povieme aj o nich.  

  



Vezmi dnes sviečku do dlaní, zašepkaj tisíc želaní. 

Pozri sa hore, do neba. Svieti tam hviezda pre teba, 

V jej svetle svet sa ligoce, už sú tu opäť Vianoce!!!! 

V tomto neobyčajnom roku Vám pre všetky dni toho budúceho roka želáme 

kus obyčajného ľudského šťastia! 

Všetci malí i veľkí školáci 

Školský časopis bol vydaný v decembri 2020 v malom náklade v printovej podobe 

s literárnou prílohou Do neznáma. Na internete je dostupný všetkým. Príjemné čítanie!!!! 

 



LITERÁRNA PRÍLOHA ČASOPISU 

VŠADEBOLKO 
 

 

Do 

neznáma 
           

 

Čarovné príbehy detí z krajiny za dverami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Úvod  

 

Milý čitateľ, nasledujúce príbehy vznikli v zvláštnom 

období...v novej neznámej situácii, ktorú nám život priniesol – 

v situácii, kedy sme sa museli schovávať pred vonkajším 

svetom. Neznáma hmla, ktorá obkolesila naše domovy 

a nedovolila vyjsť von, nám však umožnila pozrieť sa do svojho 

vnútra. Objavila v nás tajné zákutia našej zmysle, prebúdzala 

v nás fantáziu... Výsledkom sú tieto čarovné príbehy, ktoré vám 

vyrozprávajú chlapci a dievčatá zo šiestej bé. Ich príbehy 

dokazujú, že myseľ a ducha uväzniť nemožno... 

Prajeme pekné čítanie! 

 

Deti zo 6. B 

ZŠ s MŠ Samuela Timona,  

Trenčianska Turná 30 

Jún 2020 

 

  



Lucas Palatinus 

NOC, O KTOREJ SA NEBAVÍME  

 

     Začiatkom jedného krásneho letného víkendu sme sa vybrali ja, mama a tato na našu chatu 

v neďalekom lese. 

     Večer po únavnom dni plnom kúpania a opekania sme si išli ľahnúť do postele. Uprostred 

noci sme počuli zvláštne zvuky z pivnice. Po dlhšom váhaní sme sa spoločne rozhodli ísť tam, 

odkiaľ vychádzajú tie zvuky. Prvý šiel tato, za ním ja a posledná mama, ktorá sa aj myši bojí. 

Keď sme vošli do pivnice, rozdelili sme sa a každý začal hľadať v inej miestnosti. Po chvíli 

sme začuli, ako mama vykríkla. Rýchlo sme bežali do miestnosti, kam predtým vošla mama. 

Miestnosť bola prázdna, len v rohu stála skriňa z ktorej vychádzala žiara. ,,Tomu naozaj 

neverím, mamu  isto vtiahla nejaká sila do tej skrine. Musím sa ju ísť pokúsiť zachrániť!“ 

povedal otec. ,,Ja isto sám neostanem a pôjdem tiež s tebou,“ odpovedal som otcovi. Tak sme 

spolu vstúpili do skrine. V tom sme sa ocitli vo veľkom kamennom labyrinte. Mama tu nebola. 

Všade okolo boli len veľké studené kamene. Skôr, ako sme sa rozhodli ju ísť hľadať, otec 

uviazal pri vchode do labyrintu začiatok šnúrky, ktorú našiel na zemi. To preto, aby sme sa 

nestratili. A tak sme sa vydali do labyrintu. Po hodinách hľadania a riešenia ťažkých úloh pri 

otváraní ďalších a ďalších miestností sme nakoniec mamu našli smutnú v kúte. ,,Som strašne 

šťastná, že ste ma tu nenechali a prišli pre mňa. Myslela som si, že už tu zostanem na veky!“ 

vykríkla mama, keď nás zbadala. Po krátkom zvítaní sme sa hneď rozhodli pomocou šnúrky 

vrátiť sa naspäť k vstupu do labyrintu. Po tom, ako sme sa ocitli naspäť  v chate, otec zavrel 

skriňu a zaklincoval ju. Spoločnými silami sme ju vytiahli pred chatu a zapálili.  

      Dohodli sme sa, že už sa o tejto noci nebudeme baviť a nikto sa o tom nedozvie.   

  



Damián Fabo 

DVERE DO NEZNÁMA 

 

Jedného dňa sme sa ja a moja sestra hrali na dvore schovávačku. Moja sestra Diana 

hľadala a ja som sa schovával. Chcel som sa schovať do starej skrine, ktorá je v šope. Otvoril 

som ju a zistil som, že to nie je len tak nejaká skriňa. Nemala zadnú stenu, ale zato bola 

ozdobená nejakými zastaralými ornamentami. Nakukol som a zistil som, že tam je obrovská 

tma. V ten moment som úplne zabudol, že sa vlastne hrám so sestrou schovávačku. Rýchlo som 

ju zavolal a zakričal jej, nech zoberie ruksak, baterku, lano a zapaľovač. Furt sa ma pýtala, že 

načo to potrebujem. Odpovedal som jej: „Vidíš tieto dvere? Je dosť možné, že je to brána do 

iného sveta. Ideš so mnou?“ Diana rázne odpovedala: „Áno idem.“ 

Vošli sme dnu, poobzerali sa okolo seba. Bolo to divné miesto, všade bola tma, 

pavučiny, sliz a konáre. Vyzeralo to ako nejaká jaskyňa. „Vieš, mne sa to tu nepáči, poďme 

domov,“ povedala Diana. „Keď sa tak bojíš, tak v tom prípade poďme,“ odpovedal som jej. 

„Konečne!“ zvýskla radosťou sestra. Snažili sme sa odísť, ale skriňa tam už nebola. ,,Čo 

budeme robiť?“ opýtala sa ma Diana.  ,,Asi budeme musieť ísť ďalej do jaskyne a dúfať, že sa 

dostaneme von,“ povedal som. Vytiahli sme baterku, aby sme videli na cestu. Pred nami bola 

jama. Diana skoro do nej spadla, ale našťastie som ju chytil a vytiahol ju. Keď už bola hore, tak 

som vytiahol lano, priviazal som ho o hrubý konár a skúsil som, či je dostatočne pevný nato, 

aby nás udržal. Hodil som dole  lano a postupne sme sa spustili až dolu. Začínala nám byť zima, 

tak sme sa rozhodli spraviť ohník. Vytiahol som zapaľovač a natrhal korene. Keď som mal 

dostatok koreňov, tak som zapálil náš malý ohník, aby sme sa zahriali. Ohník príjemne hrial, 

sadli sme si k nemu. 

 Z celého dňa sme boli veľmi uťahaní a povedali sme si, že si zdriemneme len na pol 

hodinku. Keď som sa zobudil, zistil som, že to bol len sen. 

  



Denisa Porubanová 

TAJOMNÉ DVERE 

 
Tento príbeh bude  o mne, mojej sestre a o mojom bratovi. Bývame v malej bytovke na 

dedine. 

 Raz sme šli do pivnice. V pivnici sme našli dvere do iného sveta. Otvorili sme ich a šli 

sa pozrieť, čo tam je. Objavili sme tam leva s krídlami, slimáka s nohami a ďalšie iné zvieratá. 

Boli tam aj divné stromy. Divné, pretože boli ružové, zelené, ale aj modré. Šli sme  ďalej 

a nenašli sme už nič iné. Chceli sme sa vrátiť, ale dvere už tam neboli. Začali sme panikáriť, že 

nenájdeme cestu domov, a šli sme na druhú stranu. Na zemi bol papierik. Na papieriku bolo 

napísané: ,,Ak chcete nájsť dvere, stačí trikrát povedať : „Dvere, dvere, otvorte sa!“ Nakoniec 

sa dvere otvorili a našli sme cestu domov. 

Keď sme prišli do bytu, tak nám rodičia povedali, že sme boli preč tri dni. Nakoniec to 

všetko dobre dopadlo a všetci sme šťastní, že sme zase doma. 

 

 



Dominik Jurík 

SVET PLNÝ DIVOV 

 
Volám sa Dominik a som žiakom 6. ročníka. Až donedávna som chodil do školy, 

stretával som sa so spolužiakmi a s učiteľmi až raz... 

Na svete sa zjavila neznáma choroba, ktorá sa rozšírila do celého sveta. Všetkým sa 

splnil sen, že budeme mať prázdniny. Doma sme už boli tak dlho, až som sa z toho nudil. Začal 

som behať po dome hore-dolu a z ničoho nič som našiel dvere, ktoré som tu doteraz nevidel. 

Začal som nahlas premýšľať: „Hmm, je zvláštne, že som si tu tieto dvere doteraz nevšimol.“ 

Vošiel som dnu a svet okolo mňa sa zrazu celý zmenil. Predo mnou sa objavilo bludisko 

s nástrahami a dvere, ktorými som vošiel, zrazu zmizli. Neostalo mi nič iné, než sa vydať vpred. 

Spravil som pár krokov a pod nohami som zbadal malý papierik, na ktorom stálo, že dvere sú 

na druhej strane bludiska. Počas cesty som musel prekonať množstvo nástrah. Preskakoval som 

ponad hlboké priepasti, uhýbal som sa ohnivým šípom a utekal pred dravými šelmami. Už som 

šiel z posledných síl, strácal som nádej a chcel som sa vzdať. Povedal som si, že prejdem ešte 

pár krokov. 

Zrazu som uvidel pred sebou dvere, ktorými som prišiel, a rýchlo som do nich vbehol. 

Uff, ešte že som sa dostal domov... 

 

  



Hana Kulichová 

PREKLIATE SCHODY 

 
     Raz sme sa s mojou kamarátkou Petrou hrali u nás doma a keďže doma neboli rodičia ani 

sestra, vymýšľali sme, čo robiť.  

       Tak sme si začali dávať úlohy, napríklad ten, kto vypije plný pohár vody ako druhý, musí 

zjesť citrónovú kôru. Pri asi siedmej úlohe sme sa zastavili, pretože sme sa začali hádať, sama 

ani neviem prečo. Po hádaní nasledovala naháňačka po celom dome a ako som bežala po 

schodoch na horné poschodie, jeden schod sa uvoľnil. Pokúšali sme sa ho dať dole, nakoniec 

sa nám to aj podarilo a zistili sme, že pod schodovou platňou je niečo ako malé dvere. Otvorila 

som ich a bola tam obrovská tma, načiahla som tam ruku a niečo ma vtiahlo dovnútra. Petra 

zakričala: ,,Si tam?“ Ja som odpovedala: ,,Áno, ale je tu veľká tma a neviem, ako von.“ Petra 

dala hlavu k dverám a nakukla dovnútra a vtiahlo ju to tiež. Stáli sme vedľa seba a ja som začala 

panikáriť, že sa odtiaľ už nikdy nedostaneme. Vtom si Petra spomenula, že má so sebou telefón. 

Kým ho vytiahla, ja som sa ukľudnila. Zasvietila. Boli sme vo veľkej prázdnej tmavej 

miestnosti. Miestnosť sme obišli celú, no dvere neboli nikde, opäť som začala panikáriť a Petra 

ma upokojovala. 

        Nakoniec po asi pol hodine prišli moji rodičia a vytiahli nás odtiaľ. Odvtedy sa na ten 

schod snažím nestúpať. Stalo sa to asi pred rokom a snažím sa na to zabudnúť, no nejde to. 

Neviem, čo ma to tam vtedy vtiahlo, a ani to pre istotu vedieť nechcem.   

  



Jakub Chochlík 

HRDZAVÝ KĽÚČ 
 

Volám sa Jakub a príbeh, ktorý vám budem rozprávať, sa stal u mojich starých rodičov. 

V jedno nedeľné popoludnie som sa hral vonku a našiel som starý hrdzavý kľúč. Napadlo mi, 

že to môže byť kľúč od starých dverí v pivnici. Kľúč som vzal a šiel do pivnice otvoriť dvere. 

Ako som dvere otvoril, naskytol sa mi neuveriteľný pohľad. Všetko bolo krásne animované. 

Vošiel som dnu a zrazu som bol animovaný. Stretol som veľa zaujímavých ľudí a bytostí. 

Lietajúce sloníky, ryby, ktoré vedeli žiť aj na suchu, príroda taká, že ak niekto odtrhol kvet 

alebo list na strome, okamžite narástol nový. Krajina, kde nik nepotreboval peniaze a nikto 

nikdy nebol hladný. V tomto krásnom svete som spoznal aj deti Aleša a Dorotu. Hneď sme si 

padli do oka. Zažili sme veľa dobrodružstiev a jedno z nich sa nám prihodilo aj v nočnom lese, 

v lese, kde vládol zlý vládca tmy. Nikto sa tam nesmel smiať, nikto nesmel vysloviť slovo 

svetlo. Inak by ho mocný vládca tmy premenil na čiernočiernu tmu. Nemohli sme sa na to 

trápenie nevinných ľudí a bytostí pozerať, a tak sme sa rozhodli, že im pomôžeme. Skúšali sme 

rôzne bojové umenia, ktoré sme všetci traja ovládali v tejto čarovnej krajine. Ani kúzla dobrých 

čarodejníc nám nepomáhali, vládca tmy bol stále mocnejší. Už nám dochádzali sily a mysleli 

sme, že už to nezvládneme. Keď tu zrazu k nám priletela sýkorka veľká ako orol. Pozrela na 

nás a povedala: ,,Čím viac svetla, tým menej tmy." Dlho sme premýšľali nad tým, čo nám 

chcela sýkorka povedať. Vysloviť slovo tma by bol náš koniec. Až raz!!! ,,Svetlušky," povedala 

Dorka a mala pravdu. Poprosili sme všetky svetlušky, aby šli s nami do nočného lesa a 

rozsvietili svoje veľké žiarovky. Celý les sa rozžiaril a z noci sa stal deň. Všetko ožilo a vládca 

tmy zmizol v dennom svetle. 

Po záchrane lesa nám sýkorka ukázala cestu späť do reálneho života. Vrátil som sa iba 

ja sám. Aleš a Dorka ostali, pretože tam bol ich svet, tam patrili. Hrdzavý kľúč nosím stále pri 

sebe, a keď som u starých rodičov, vždy sa rád zájdem pozrieť na dobrých kamarátov.  

  



Jakub Vavruš 

DVERE DO NEZNÁMA 

 

Volám sa Jakub. Bývam v dedine menom Trenčianska Turná. Nasťahovali sme sa sem, 

keď som mal asi 5 rokov. Teraz mám 12. 

Raz som sa išiel obliecť do šatníka a všimol som si malých dverí, ktoré tam nikdy 

predtým neboli. Nevstupoval som do nich, lebo som si myslel, že za nimi je niečo strašné. Po 

asi týždni som nabral odvahu sa do nich pozrieť. Keď som sa do nich pozrel, všimol som si tam 

veľa iných dverí, ale zvedavosti som neunikol. Tak som sa išiel pozrieť do iných dverí. Vstúpil 

som do nich a všimol som si, že to vyzerá presne ako moja izba. Ale keď som sa pozrel na 

oblečenie, všimol som si, že tričko má štyri diery pre ruky. Zľakol som sa a utiekol som rýchlo 

preč. Ale keď som chcel ísť späť, tak som nevedel, ktorými dverami sa vrátim. 

Rýchlo som sa išiel pozrieť do ďalších, aby som sa mohol vrátiť späť. Po asi 2 hodinách 

som našiel dvere, do ktorých som vstúpil. Všetko bolo zase ako predtým. 



Lea Škultétyová 

ZÁZRAČNÁ AUFÉMIA 

 Som Lea. Momentálne je stále mimoriadna situácia. Nemôžeme vychádzať von a nemôžeme sa 

stretávať so svojimi blízkymi. Sme v karanténe. Boli sme doma iba ja a môj starší brat Miro. Ako každé ráno 

som sa zobudila a išla som sa prezliecť. Bola som rozospatá, ale aj tak som si všimla niečo zvláštne na mojej 

skrini. Bola to fialová škvrna. Najprv som sa to snažila umyť, ale nešlo to. Tak som dala všetko oblečenie 

a poličky von zo skrine. Nebola to nijaká škvrna, ale boli to dvere. V hlave som si hovorila, ako to, že som 

si tie dvere nevšimla skôr? Máličko som ich pootvorila, ale nebol to vchod do ďalšej miestnosti v našom 

dome, ale do iného sveta. Myslela som si, že sa mi to iba sníva. Šla som za svojím bratom. Zaviedla som ho 

do mojej izby, aby to videl. Zbadal tie dvere a povedal: „A vieš, kam vedú?“ „Pozri sa sám, keď chceš,“ 

odpovedala som. Pomaly otváral dvere. Ja som sa ho opýtala: „Čo tam vidíš?“ Odpovedal: „Toto asi nie je 

náš svet.“ Bola som veľmi zvedavá, čo môže byť v takom svete, ale stále som mala pred tým rešpekt. Miro 

povedal: „Nejdeme sa tam iba na chvíľku pozrieť, porozhliadneme sa a hneď sa vrátime?“ Moja odpoveď 

bola: „ Áno, konečne sa nebudeme nudiť.“ 

Tak sme teda išli. Urobili sme prvých pár krokov a ako z nejakého hororového filmu sa za nami 

zatvorili dvere. Boli tam stromy s fialovým kmeňom a s modrými listami.  Všetko bolo iné ako v našom 

svete. Lietal tam vták, ktorý vôbec nebol obyčajný. Jeho hlava vyzerala ako hlava vtáka, chvost ako z leva 

a nohy/laby vyzerali ako psie, telo mal operené a mal aj krídla. Pristál presne pred nami a povedal: „Prišli ste 

zachrániť náš svet? Je vo veľkom nebezpečenstve a legenda hovorí o dvoch mladých záchrancoch. Len oni 

dvaja nám môžu pomôcť.“ Brat sa začal vypytovať, prečo je ich svet v nebezpečenstve... Vták nám 

zodpovedal všetky otázky a zaviedol nás pod sídlo tyrana, v ktorom sme mali oslobodiť synov kráľovnej 

Aufémie. Stále som tomu nemohla uveriť, že sa niečo také deje. V hlave mi bežalo, prečo máme MY zastaviť 

tyrana... Aj keď som mala mnoho otázok, rozhodli sme sa, že sa pokúsime zastaviť tyrana a oslobodiť ďalšie 

zázračné bytosti z tohto sveta. 

V tomto svete vládla spravodlivá kráľovná Aufémia, ale žil tu aj ten zlomyseľný tyran a chcel ríšu 

priviesť do záhuby a vybudovať novú ríšu podľa svojich predstáv. Kráľovná zomrela a on sa zmocnil vlády. 

Celá ríša bola v nebezpečenstve a ja a brat sme mali oslobodiť synov kráľovnej Aufémie a oni nám mali 

pomôcť zastaviť tyrana. Našli sme vchod do sídla, ale boli tam škriatkovia, ktorí vchod strážili. Museli sme 

sa ich zbaviť. Podarilo sa nám ich omráčiť a dostať sa dnu do jeho sídla. Prezreli sme západné i východné 

krídlo hradu a našli sme väzenie. Stále mi bilo srdce viac a viac. Keď sme sa dostali konečne do cely, kde 

väznil synov, tak sme museli vylomiť mreže, aby sme ich oslobodili. Potom pokračovala naša výprava za 

záchranou tohto sveta. Poslednou úlohou bolo nájsť tyrana a to nebolo také jednoduché. Čím sme sa viac 

blížili k jeho útočisku, tým viac sme museli bojovať s jeho vojakmi.  Boli to rôzne príšery, pred ktorými sme 

sa museli neustále brániť. Ale my sme boli piati: brat, ja a traja synovia. Nedarilo sa nám nájsť tyrana, ale 

keď sa nám to konečne podarilo, zistila som, že to nie je žiaden veľký a silný obor, ale vychudnutý, malý 

starý muž. Toho sa nám podarilo veľmi ľahko poraziť. Svet bol zachránený a my s bratom sme sa mohli 

konečne vydať naspäť domov. Veľmi som sa už tešila, kedy konečne uvidím svojich rodičov. Teda my sme 

si mysleli, že svet bol zachránený. Ale nie, ten starý a vychudnutý muž nebol tyran, ani zďaleka to nebol on. 

Tyran bol veľký obor, ako som si na začiatku aj myslela. Postavili sme sa chrbtami do kruhu a ja som dúfala, 

že sa nám ho podarí zastaviť. Využili sme laná, ktoré boli zavesené na stenách miestnosti k tomu, aby sme 

mu podsekli nohy a dokázali sme ho zviazať. Aj sa nám to podarilo, ale na nešťastie privalil rukou jedného 

zo synov a zlomil mu pritom nohu. Podarilo sa nám ho vytiahnuť a za mojím chrbtom sa objavila veľká žiara. 

 

Celý zázračný svet oslavoval víťazstvo nad tyranom. Priletel k nám ten istý vták ako na začiatku 

a opýtal sa nás: „Ako sa vám môžeme poďakovať?“ Brat rýchlo odpovedal: „Mohli by ste nás zaviesť naspäť 

domov?“ Nasadli sme vtákovi na chrbát a vzniesli sme sa k oblohe. Onedlho pristál a my sme spoznali dvere, 

cez ktoré sme prišli.  



Marcela Ježíková 

DIVNÉ DVIERKA A DUBAJ 

Volám sa Marcela, bývam v Trenčianskej Turnej na Vysokej ulici. Moja dedina, ulica a dom 

nie sú  ničím zvláštne. Bývam v jednoposchodovom dome. Na poschodí sa nachádza moja a bratova 

izba, mamina a tatova izba, sestrina a kúpeľňa. Na prízemí je kuchyňa, tri izby, špajza a toaleta. 

 V nedeľu popoludní som sa išla s bratom hrať na dvor. Išla som zobrať hojdačku do mini 

miestnosti pod schodmi. Keď som tam vošla, musela som sa krčiť. Vzadu v ľavom rohu boli mini 

dvierka. Boli celé od pavučín a pavúkov, vyzerali, akoby sa sto rokov nepoužívali. Otvorila som ich 

a uvidela som tunel. Vošla som doň. Svietilo to tam na modrozeleno. Bola som ohúrená. Na druhej 

strane dvierok bolo veľké nákupné centrum v Dubaji. Bolo zatvorené, pretože je karanténa. Zo 

zvedavosti som sa tam preplazila. Keď som sa tam dostala, dvierka sa zavreli a nedali sa otvoriť. Mala 

som z toho šok. Hodila som ten šok za hlavu a išla som sa tam popozerať. Po asi ôsmich hodinách mojej 

pozeračky  ma to už nebavilo, bola som unavená, aj keď mám povahu nákupnej maniačky. No tak čo? 

Veď toto centrum bolo naozaj obrovské, a aj tak som si všetky obchody neprezrela, len pre to, lebo som 

už nevládala. Chcela som ísť už preč, ale nedalo sa, veď centrum bolo predsa zatvorené, lebo je 

karanténa. Bola som tam zavretá tri dni. Jedlo a vodu som čerpala z toho obchodu, čo tam bol. Potom 

mi napadlo, že ozaj, však ja mám mobil! Tak som prišla na poradnú ústredňu, kde bolo vycapené 

telefónne číslo. Zavolala som tam, ale nevedela som ich jazyk, hovorila som anglicky. Prišiel za mnou 

nejaký riaditeľ a dlho som mu vysvetľovala, ako som sa tam dostala. To už bol iný príbeh. Pustil ma 

teda von. A ja som bola šťastná. Dubaj bol naozaj krásny, ale chcela som ísť už domov. Bola som tam 

predsa sama, nevedela som, čo mám robiť. Začala som improvizovať a hľadala som nejaké dvere alebo 

otvor, kadiaľ sa môžem dostať domov. Nič som nenašla. Už bol ďalší deň. Takže spolu sú to už štyri 

dni, čo som tu. Už ma to, ale že absolútne nebavilo. Potrebovala som sa osprchovať a navyše, bolo mi 

hrozne teplo. Viem, je to šialené a nehygienické. Skočila som do  fontány. Uvidela som v nej malé 

dvierka. Myslela som si, že mám halucinácie, ale boli skutočné. Otvorila som ich s nádejou, že ma to 

zoberie domov. Ale ocitla som sa v džungli!!! Skoro som sa z toho zosypala! Bol to hrozný pocit.  

Myslela som si, že už budem konečne doma. Ale nie, nestalo sa tak. Myslela som, že už to nemôže byť 

horšie. Ale v tom ma začala naháňať nejaká opica alebo neviem, čo to presne bolo, ale bolo to 

hrozitánske. A zachránila ma nejaká babka, bosorka, striga, také niečo. Doniesla ma do jej drevenice, 

kde bývala v hrozných podmienkach. Chovala potkanov, myši, pavúky, fuj, hrozné veci. Aj ona sama 

vyzerala hrozne. Ale bola milá. Vedela čarovať. Navarila mi polievku. A vykúzlila pre mňa nejaký klop-

hop prášok, ktorý ma mal ževraj zobrať domov. Mala som sa len postaviť do latríny a zakričať: Klop-

hop prášok domov! A naozaj som bola doma! Uvedomila som si, že to bolo prenášadlo! Nebola som 

moc šťastná, že som doma. A uvedomila som si, že som tam bola vlastne iba päť minút. Teória relativity. 

Tam som bola štyri dni, ale keď som sa vrátila domov, tak som si uvedomila, že čas v našej dedine je 

posunutý len o päť minút.    

Rodičia ani nevedeli, že som bola preč. Ani som im to neplánovala povedať, veď dvierka sa zas 

uzavreli na sto rokov. Dá sa to zobrať aj z tej lepšej stránky, veď som celkom zažila pekné zážitky sama 

v pokoji. Bez otravných a trápnych príbuzných. Zapamätala som si aj recept na Klop-hop prášok. 

Zapíšem ho a moji potomkovia budú mať pekný výlet v Dubaji zadarmo. A keď budú chcieť ísť domov, 

tak si pripravia Klop-hop prášok a hotovo. 

  



Natália Krivánková 

ZÁZRAČNÁ  RÍŠA 

 V jeden daždivý deň mam mama poslala do pivnice pre zemiaky. Našla som v pivnici starú 

skriňu, ktorú som zo zvedavosti otvorila. Vtom ma vtiahla dnu. Letela som a kričala: ,, Pomóc, áu, jáj!“ 

Dopadla som na lúku, vyzeralo to ako v krajine zázrakov. Všetky kvety sa zrazu okolo mňa 

rozostúpili a obzerali si ma. Zrazu ku mne podišiel malý škriatok. Prekvapene na mňa pozeral, ktohovie, 

čo si o mne myslel.  Odrazu sa ma opýtal: ,, Čo si zač ?“ Pokým som sa spamätala, kde som, čo som, už 

ma nieslo viacero škriatkov hlboko do lesa. Zbadala som môjho kamaráta, ktorý sa pred časom tiež 

stratil z domu. ,,Kde si sa tu vzal?“ spýtala som sa ho.  Nevedel mi povedať,  lebo si nič nepamätal. 

Škriatkovia potrebujú pomoc! Robí im zle veľký obor, ktorý ich chytá do siete. Vtom mi napadlo, že by 

sme im mohli pomôcť, predsa sme väčší a možno aj múdrejší ako títo malí škriatkovia. S mojím 

kamarátom a škriatkami sme vymysleli plán, ako nalákať obra do pasce. Prišlo nám na pomoc veľa 

zvierat, rastlín, ktoré vedeli rozprávať a chodiť, pretože to bola ZÁZRAČNÁ  RÍŠA. Kde sme dokončili 

pascu, začala sa triasť celá ríša, škriatkovia a rastliny ihneď´ ušli, lebo sa báli, zostala som tam len ja 

a kamarát. ,,Ach, ale sa bojím!“  nevedeli sme, čo sa deje. Keď som sa otočila, stál predo mnou veľký 

obor, ustúpila som krok dozadu, obor natiahol svoju  dlhú veľkú ruku za mnou a chytil ma, aby som 

nespadla. Nakoniec to nebol zlý obor, čo chcel ublížiť škriatkom, ale bol osamelý a chcel sa s niekým 

skamarátiť. Keď´ škriatkovia videli, že nám neublížil, vyliezli zo svojich úkrytov. 

 Poprosili sme obra, či by nám vedel ukázať cestu domov. Odniesol nás na svojom veľkom 

ramene k studni. Zľakli sme sa, že nám chce po tom všetkom ublížiť, ale on vytiahol zo studne vedro, 

opatrne nás vložil dnu a spustil dole. Z hora sme len počuli, ako nám zakričal ,,Ďakujéééém!“ Po dopade 

sme sa ocitli na našej ulici. A šťastní sme sa vrátili domov. 

  



Patrik Raninec 

DRAHOKAM 

Moje meno je Martin, mám 13 rokov. Mám mladšieho brata Juraja, ktorý má sedem 

rokov. Jedného dňa som zostal doma sám, musel som postarať o mladšieho brata, lebo rodičia 

odišli na oslavu. Celý deň sme sa nudili, keď zrazu Juraj povedal, aby sme išli na povalu. Nikdy 

sme tam sami neboli. Otvorili sme staré dvere a tu zrazu začal fúkať strašne silný vietor.  

Ani neviem ako, ale prebral som sa na zemi a zistil som, že som v džungli. Všade som 

počul rev zvierat a spev vtákov. Navôkol bola krásna príroda. Uvedomil som si, že neviem, kde 

je Juraj, a začal som na neho kričať: ,,Juraj, kde si?" Vtom z kríkov vybehol vystrašený Juraj: 

,,Kde sme to?" ,,Neviem, asi v džungli, musíme sa vrátiť späť," odpovedal som. Lepšie som sa 

pozrel pred seba a niečo veľké sa tam ligotalo. Prišli sme bližšie a našli sme veľký fialový 

drahokam. ,,Ten je krásny, vezmime si ho domov," povedal som. Keď som ho zdvihol, bol pod 

ním odkaz na malom papieriku. Dotkni sa drahokamu a vyslov slovo: ,,Domov!" Vyslovili sme 

to s bratom naraz. 

Zase sa spustil silný víchor a my sme sa prebrali doma. Boli sme s bratom šťastní, ale 

zároveň aj smutní, lebo drahokam tam zostal. 

  



Sára Mahríková 

MAGICKÝ ŠUPLÍK 

 

          Môj príbeh sa odohráva v Trenčianskej Turnej, v dome, kde bývam s rodičmi a bratom Erikom. 

Ja sa volám Sára. To, čo sa mi stalo, je magické až neuveriteľné.  

          Zobudila som sa v svojej posteli a potrebovala som vreckovku. Šla som po ňu do šuplíka. Otvorila 

som ho... a tam svetlo. Zľakla som sa. „Mama poď sem,“ povedala som.  

„Čo sa deje?“ odpovedala. „Pozri, čo je to,“ povedala som. V ten moment som videla okolo seba všetko 

biele a zrazu som sa ocitla v nejakom čudnom svete, kde boli krásne zvieratá. „Haló, haló, je tu niekto?“ 

kričím. Kráčam chodníkom a vtom zazriem krásneho jednorožca, ktorý sa kúpe vo fontáne plnej 

bubliniek. Keď ma zbadá, hovorí: „Čakal som ťa!“  

          V tom momente ma to vtiahlo späť domov. Mama stála nehybne a nič si nevšimla. Zastavil sa 

čas. Nevedela som sa z toho spamätať. „Čo je v tom šuplíku?“ pýta sa mama. „Nič, prepáč pomýlila 

som sa, idem spať,“ vravím. V posteli som nad tým stále premýšľala a dúfala, že sa mi to stane znova. 

  



Simona Chochlíková 

RÍŠA ZÁZRAKOV 

 

Volám sa Simona, mám 12 rokov a rada čítam. Začalo to v roku 2018, keď ma otec 

poslal na povalu s tým, že mu mám priniesť kufrík s náradím. Išla som s typickým hundraním 

na brata, ktorý nikdy nepohne ani prstom, takže všetko robím za neho. Vyšla som po schodoch 

na povalu a skoro som z nich spadla, keď som zbadala potkany. Našťastie ušli a ja som bola 

pokojnejšia. Začala som hľadať otcov kufrík, ale nikde som ho nevedela nájsť, tak som 

zakričala na otca: „Oco kde je ten blbý kufrisko?“ No odpovede som sa nedočkala.  

Znovu som skúšala hľadať,  keď som v tom zahliadla zrkadlo, nebolo ani zaprášené, 

bolo to podivné. Keď som podišla bližšie, začalo svietiť akoby ma volalo. Natiahla som k nemu 

ruku, no v tom ma nejakým zázrakom vtiahlo do seba, padala som v nejakej diere presne ako 

z knihy “Alica v krajine zázrakov“, až som dopadla na samý spodok. Pozrela som sa okolo seba 

a zrazu sa predo mnou zjavil Daniel Hevier. Podišiel ku mne a prihovoril sa mi: „Ahoj, ty musíš 

byť Simona, dal som ťa sem preniesť pomocou zázračného zrkadla.“ „Zázračne zrkadlo?“ 

„Áno, ale poďme k veci, počul som, že si vášnivá čitateľka a potrebujem, aby si zachránila túto 

ríšu, nachádzajú sa tu všetky postavičky z kníh pre deti či už Popoluška, Snehulienka, Žabí 

princ a ostatné. No však problémom je, že sú tu aj zlé postavičky: vlk z rozprávky o Červenej 

čiapočke, no je ich omnoho viac, najväčšie zlo tu pácha kráľovná zo Snehulienky. Má plán, 

ktorým chce túto ríšu zničiť, a ja potrebujem, aby si ju zastavila a navždy ju zničila.“ „Ale ako 

ju mám zničiť?“ „Kráľovná nemôže uzrieť svetlo dňa, inak ju zničí, tvojou úlohou je dostať sa 

do jej zámku v zlej časti ríše, kde vládne zlým postavičkám a dostať do zámku denne svetlo. 

Ale pozor, dostať sa do tej časti je ťažké“ Zadymilo sa a Hevier bol preč. „Čo ja len budem 

robiť“ vzlykala som. Po niekoľkých minútach vzlykania som sa vzchopila a vydala sa na cestu. 

Ako Daniel Hevier hovoril, cesta po zlej časti bola ťažká, ale prekonala som ju, teda až do 

chvíle, kedy ma chytili strážcovia zámku a dali do žalára. 

Nakoniec sa mi podarilo obalamutiť strážcov, ušla som zo žalára a zničila kráľovnú, 

tým som zachránila ríšu zázrakov a v šťastí som sa vrátila domov.  

  



Tatiana Mikolášková 

M A X Í K 

 

Volám sa Tina a veľmi rada sa hrám so sestrou Petrou. Bol pekný deň. Doma som sa 

hrala s Petrou na schovávačku. Skryla som sa do skrine a čakala som, kým ma Petra 

nájde. Zrazu som zaspala a sníval sa mi sen, že som v inom svete. 

Hľadala som ju tam, volala som na ňu. Petra! Petra! Nikto sa neozýval. Zrazu sa ozvali 

dva hlasy, jeden jemný a druhý hrubý. Boli to dvaja rodičia s dieťaťom. Pani  sa ma opýtala, či 

im nepomôžem nájsť ich psíka. Prikývla som. Každý sme sa rozbehli na inú stranu. Hľadali 

sme pod lavičkou, v parku, na detskom ihrisku. No nikde sme ho nenašli. Smutní sme išli 

domov. Ako sme prichádzali k domu, začuli sme štekot malého Maxa. Bol ukrytý v koši na 

bielizeň. Boli sme všetci šťastní. 

Zrazu sa otvorili dvere na skrini a v nich bola Petra, ktorá ma všade hľadala. Rýchlo 

som jej porozprávala o mojom sne. Veľakrát som sa pokúsila v tej skrini ešte zaspať, ale už sa 

mi to nepodarilo.  

  



Tomáš Bečka 

ZÁHADNÁ PIVNICA 

O tretej ráno som sa zobudil na rachot v pivnici. Bývam v 4 poschodovom dome, je 

veľmi veľký. Volám sa Anton Maximilián. Pozajtra by som mal mať 10 rokov.  

Ako už som hovoril, zobudil som sa o tretej ráno. Myslel som si, že to je sen, ale vtom 

mi realita udrela do očí. Utekal som sa pozrieť, čo to búcha v pivnici. Prišiel som k dverám a 

povedal som si: „Skúsim, či sú otvorené." Bežal som zobudiť dedka,  ktorý spal. Pýtal som sa 

ho: „Dedko, nevieš, kde sú kľúče od pivnice ?" „Nie, neviem synak," odpovedal dedko. Išli sme 

sa tam pozrieť dvaja. Už sme stúpali po schodoch a naraz sa otvoria veľké strašidelné dvere. 

Strašne zavŕzgali. Medzi nimi stála obrovská nechutná príšera. Mala príšerné oči. Mala aj 

obrovské ústa, štyri nohy, šesť rúk, veľké telo a tri hlavy. Príšery som sa strašne zľakol, potom 

som sa upokojil a išiel spať. Zaspal som.  

Zas som sa zobudil, tentokrát som sa zobudil o piatej ráno a uvedomil som si, že to bol 

len sen. 

  



Tomáš Krajčír 

VYSNÍVANÝ SVET 

 

Volám sa Tomáš Krajčír, bývam s mamou, otcom a s mojím malým psíkom, ktorý sa 

volá Beny. Bývame v Trenčianskej Turnej v rodinnom dome na konci obce.  

V tomto čase mám doma karanténu pre celosvetový vírus. Škola je zatvorená, učím sa 

z domu. Trávim veľa času vo svojej izbe, kde mám veľkú skriňu, do ktorej sa celý zmestím. 

Niekedy mám pocit, že tá skriňa na mňa volá: ,,Poď sa do mňa pozrieť, čo v sebe skrývam!" 

Otvoril som skriňu, ktorá ma vtiahla do seba a teleportovala ma do môjho vysnívaného sveta. 

Svet, v ktorom som sa ocitol, bol krásne farebný, veľa stromov, krásnych farebných vtáčikov a 

psíkov. V diaľke som začul hlasy svojich najlepších kamarátov. Začal som ich hľadať a kričať: 

„Kde ste chalani ?" Začuli ma a kričali: ,,Tu sme, tu sme, poď za nami!" Medzi mnou a nimi 

bola veľká priepasť, kde sa pohybovali lietajúce kamene, po ktorých som musel za nimi 

preskákať. V priepasti niečo chrlilo oheň. Zvládol som to, konečne sme sa mohli spolu hrať 

donekonečna. Zrazu nás napadli nepriatelia, ktorých sme vedeli vybojovať z počítačovej hry. 

Porazili sme ich so zbraňami, ktoré sme vytiahli z našej hry. Po výhre sme si ťukli po rukách a 

zakričali: ,,Dobre chalani, sme šikovní!" Po čase nám začalo byť všetkým smutno za rodičmi. 

Problém bol v tom, že sme nevedeli nájsť cestu domov. V diaľke sme konečne zbadali 

počítačový portál. Začali sme tam všetci bežať. Rozlúčili sme sa a začali sa po jednom 

teleportovať naspäť domov.  

Môj teleport bol rýchly. Hneď som kričal na rodičov či sú doma. Bol som rád, že boli. 

Spolu nám je dobre. Dúfam, že budeme zdraví v tomto reálnom živote aj so svojimi dobrými 

kamarátmi. 

  



Victoria  Gašparovičová 

TAJNÁ SKRÝŠA 

 

,,Dobrú noc! “ zaželala nám mama a zatvorila dvere do detskej izby. Lucka, moja 

sestra, ešte nie je unavená a vlastne ani ja. ,,Čo budeme robiť?“ spýtala som sa ,,poďme“... 

začala Lucka, no nedopovedala. 

,,Čo je to?“ spýtala sa a ukázala prstom pod moju posteľ. Pozrela som tam a zatajila 

dych. Spod mojej postele vychádzalo malé svetielko a stále sa približovalo až ... ,,Ahojte, 

dievčatá, počula som, že sa Vám nechce ešte spať. Poďte so mnou, bude zábava.“ Rapotalo 

malé ušaté dievča s lampášikom v ruke. Ani neviem prečo, obe sme zoskočili z postele. ,,Ale 

my sme veľké, nezmestíme sa tam,“ ozvala som sa. Dievča sa zasmialo, zazvonilo 

zvončekom a zrazu sme boli mini ako ona. Pod posteľou bola tma a cestu nám ukazovalo iba 

svetielko z lampášika. Podľa mňa to trvalo večnosť, kým sme prišli ku dvierkam. „Ako to, že 

som si ich pri upratovaní nevšimla?“ preblyslo mi hlavou. Premýšľať nad tým nebolo kedy. 

Dvere sa otvorili. Na chvíľku nás oslepilo svetlo. ,,To je krása,“ zhíkli sme obe naraz. ,,Vitajte 

v Cukrovom kráľovstve, volám sa Roxy,“  povedalo dievča a zmizlo. Keby ste videli tú krásu 

– farebné cukríkové cestičky, stromy zo zmrzlín a šľahačky, v riekach tiekla mirinda a 

džúsiky. Kvety z gumových cukríkov a domy vyzerali ako ozdobené torty, popri ceste boli 

jahodové tortičky, samozrejme sme hneď všetko začali ochutnávať – cukríky, šľahačky, 

čokolády, marcipány, džúsy,... ,,Už nevládzem,“ povedala som. ,,A mňa bolí brucho,“ 

povedala Lucka. ,,Dala by som si rožok s maslom alebo polievku,...“ nedokončila som vetu, 

lebo odniekiaľ sa objavili stovky, tisícky čudných stvorení. Vyzerali ako cukrovinky Čierny 

princ s očami, s ústami, s rukami a nohami. ,,Porušili ste zákon 385 a želáte si zdravé jedlo,“ 

kričali zo všetkých strán. ,,Za to,“ pokračovali, ,,vás čaká doživotné väzenie!“ Buum! A boli 

sme vo väzení z najtvrdšieho karamelu. Čo teraz? Steny sa hrýzť nedajú, musíme ich zlízať 

ako lízanky. Po úmorných hodinách už sme mali jazyky boľavé, ale karamelu akoby 

neubúdalo. A to jedlo! Torty, buchty, cukríky, džúsy,... Ani čistá voda, ani kúsok chleba. 

,,Zostanete tu, kým nezjete všetko! O pár rokov sa premeníte na jedného z nás.“ 

Škodoradostne sa smial poskakujúci marshmallow. 

,,Baby vstávať!“ kričí niekto spoza dverí. Cítila som, ako ma niekto ťahá za ruku. 

Otvorím oči... ,,Uf,“ vydýchla som si, bol to iba sen!“ 

  



Zuzana Bacová 

K HRANICIAM PREDSTAVIOSTI 

Volám sa Zuzka, bývam v dvojposchodovom rodinnom dome spolu s rodičmi, starými rodičmi 

a bratom. Zobudila som sa pred východom slnka, ale vôbec som nebola unavená. Vstala som z postele a na 

chodbe som zbadala otca. Spýtala som sa ho: „Oci, môžem ísť pozorovať východ slnka?“ „Môžeš, ale 

neopováž sa loziť na komín.“ „Dobre.“ odpovedala som mu a už som sa bežala prezliecť.  

Vonku som bola o necelých päť minút. Chvíľu som čakala na východ slnka a poviem vám, bol to 

čarokrásny pohľad. Pozorujem nádhernú rannú oblohu. Ale všimnem si, že jeden mrak nie je sfarbený do 

ružova ani do žlta ani do biela ako všetky ostatné. Je šedý a vyzerá ako tornádo. Prisahám, že vidím ako sa 

točí, ale nie okolo zeme. Ten mrak sa točí okolo vlastnej osi. A vzápätí zistím, že sa vznášam a pomaly sa 

blížim k tomu mraku. Zavriem oči, ale keď ich otvorím ležím na lúke a okolo mňa je neskutočne veľa 

zvláštnych tvorov, napríklad jednorožce, živé muchotrávky, malinkí mimozemšťania a neskutočné množstvo 

iných ďalších tvorov. Príde ku mne dúhová mačička a podá mi dúhový náramok. V okamihu, ako si ho 

zoberiem, si ma všetky tvory prestanú všímať. A keď sa za nimi načiahnem, moja ruka akoby ani nebola 

hmotná, pretože cez ne  jednoducho prejde. No niečo ma prekvapí ešte viac. Sú to dvere, ktoré stoja len tak 

uprostred lúky a je na nich ceduľa s obrovským nápisom: OTVORTE, LEN AK STE Z INÉHO SVETA. 

Dokážem stopercentne povedať, že toto nie je planéta Zem. Takže preto podídem k dverám, stlačím kľučku 

a otvorím ich. Oslepí ma jasné svetlo, a keď už konečne môžem otvoriť oči, zistím, že sedím presne na 

mieste, kde som sedela počas východu slnka. Žeby to bol len sen? Poobzerám si svoje telo, a zbadám dúhový 

náramok, ktorý som si navliekla na ruku, keď som kráčala k tým dverám. To nemohol byť sen, ak mám 

hmotnú vec, ktorú som predtým nemala, že nie? Naozaj sa trochu bojím, pretože sa naozaj netúžim stať 

človekom, ktorý uviazol na inej planéte alebo v inej galaxii. Dotknem sa toho náramku, znova ma ožiari silné 

svetlo, a keď otvorím oči, stojím pred dúhovou bariérou, za mnou sú otvorené dvere, ktoré vedú na lúku, 

a stojím na niečom, čo ani nejde pomenovať. Zamyslím sa nad tým, čo by to mohlo byť, a niekto vedľa mňa 

mi povie: „To je hranica predstavivosti. Tí, čo za ňu prešli sa už nikdy nevrátili späť. „Poobzerám sa, ale 

nikto pri mne nestojí. „Asi sa mi to len zdalo,“ zamrmlem si a hneď dostanem odpoveď: „Nie nezdalo. Stojím 

hneď vedľa teba.“ Pozriem sa okolo seba, no stále nikoho nevidím. „Nižšie. Pozri sa ešte nižšie!“ hovorí 

bytosť. Pozriem sa k svojim nohám a zbadám malú muchotrávku, ktorá sa na mňa uprene pozerá. V duchu 

sa sama seba spýtam, či sa vôbec môžu muchotrávky pozerať. Muchotrávka mi odpovie: „Samozrejme, že 

sa dokážem pozerať. A nemusíš si v duchu ani klásť otázky. Viem ti čítať myšlienky, takže predo mnou nič 

neutajíš.“ „Dobre, tak sa ťa teda spýtam,“ poviem, nadýchnem sa a začnem muchotrávku zasypávať 

otázkami: „Prečo som tu? Kto si ty? Prečo sa spoza tých hraníc nikto nikdy nevrátil? Ako sa od mám dostať 

späť do svojho sveta? A ako som z tohto sveta odišla a ako som sa vrátila späť?“ Toto všetko sa malej 

muchotrávky opýtam a pýtala by som sa ešte veľa vecí, no potrebujem sa nadýchnuť. „Buď pokojná. Všetko 

sa dozvieš. Ale teraz sa musíš vrátiť domov. A nezabudni na budúci týždeň odovzdať ten projekt z dejepisu 

na tému: MÔJ MINULÝ TÝŽDEŇ. No a ak sa sem budeš chcieť vrátiť, tak sa iba dotkni náramku a pomysli 

na to, že chceš byť pred touto stenou. Mimochodom volám sa Jurko.“ Nechápavo sa pozriem na Jurka 

a napadne ma, že mi stále nepovedal, ako sa dostať domov. „Tak ako by si sa dostala sem,“ odpovedá mi 

bleskurýchlo. „Dobre, tak ďakujem. Ahoj, uvidíme sa čoskoro!“ „To dúfam,“ stihne mi ešte Jurko zakričať 

a už sa znova objavím doma. 

Odvtedy za ním chodím pravidelne, takže ak by ste ma nevedeli nájsť, nebojte sa o mňa. Určite som 

v poriadku. A tá hranica predstavivosti? Nie je za ňou nič iné ako krásne miestečko s vodopádom, na ktorom 

som napísala svoje najlepšie príbehy a básničky. 

 

 



Marko Kocián 

JACKOV SEN 

 

Na kopci pod lesom žil Jack. Všetci o ňom vedeli, že má záľubu v lietaní. Už 

2 roky vyrába doma vrtuľník.      

Jedného krásneho, slnečného dňa prišla tá chvíľa, keď sa rozhodol ho 

otestovať. Sadol do vrtuľníka, naštartoval a zrazu začal strácať zem pod nohami. 

Keďže nevedel vrtuľník ovládať, tak jeho prvá a aj posledná zastávka bola na 

komíne domu, ktorý sa nachádzal na susednej adrese. Pri náraze si tak udrel 

hlavu, že okolo seba zrazu videl tisíc tancujúcich motýľov. Pomaly sa blížil súmrak 

a Jack stále čakal na pomoc. Ako tak čakal a obzeral sa okolo seba, zbadal za 

domom žeriav. V tom sa mu žeriav prihovoril: „Dobre sa ti sedí na tom komíne?” 

Jack vyľakaný odpovedal: „Žeriav predsa nerozpráva?” Z tmy sa ozvalo: „Ja nie 

som žeriav, ja som žirafa a prišla som ťa zachrániť.“ 

V tom zazvonil budík, Jack otvoril oči a zistil, že je vo svojej izbe a všetko to 

bol iba sen. Pozrel sa cez okno a na dvore stál jeho nedokončený vrtuľník.  

  



Hana Prochácková 

ZOO 

Viete, keď sa niekto dospelého opýtate, či zvieratká v zoologickej záhrade vedia hovoriť, 

odpovedia vám, že samozrejme hovoriť nevedia. Lenže všetky deti na svete predsa vedia, že to nie je 

úplne pravda. Anna a Miško, deti, ktoré žijú  v Trenčíne, by mohli zvieratkách v ZOO narozprávať toľko, 

že by sa vám z toho zatočila hlava. Miško s Annou majú radi zoologickú záhradu, ak majú chvíľku čas, 

hneď sa ponáhľajú pozrieť sa na zvieratká.  

„Dobrý deň, pán vrátnik, ja a Anna by sme chceli dve vstupenky do vašej ZOO,“ usmial sa Miško 

na pána pri pokladni. Pán vrátnik a predavač v jednej osobe . Mračil sa ako nebo pred búrkou, len si 

čosi hundral pod obrovskými mrožími fúziskami. Ale veď počujem, nemusíte na mňa tak 

kričať,“  otrávene podával deťom dve vstupenky. „Pán pokladník, čože sa vám stalo ?“ súcitne sa pána 

vrátnika opýtal Miško. Pán pokladník poznamenal: „Ani sa mi o tom nechce hovoriť, drobčekovia,“ 

vzdychol, „divné veci sa dejú u nás v zoologickej záhrade.  „Asi ju zatvoria,“ tak smutne sa usmial, že 

by sa nad nim zľutovali hádam všetci. „Poďme sa najskôr pozrieť na tigre,“ navrhla Anna. Ako išli po 

zoologickej záhrade, počuli plač . Ako zazreli tigra, tak už  vedeli, kto to tak strašne plače. Prišli k nemu 

a Miško povedal: „Počkaj, môže to byť otrávený kvet, ktorého, keď sa chytíš alebo zješ, otrávi ťa. Čítal 

som to v jednej encyklopédií kvetov.“ A tak aj bolo, zistili, že je to tak. Vlastne preto boli zvieratká také 

smutné a plakali. No v tom prišiel pán riaditeľ zoologickej záhrady a opýtal sa vrátnika: „Čo tu robia 

ešte tieto detiská?“  Zrejme vrátnikovi narobili riadne problémy. „ Máš padáka!“ povedal riaditeľ. 

Keďže deti videli, že pán vrátnik je dobrý človek, pomohli mu. Stále riaditeľa a prosili a prosili, no 

riaditeľ nie a nie dať vrátnikovi druhú šancu. 

 Prešli dva týždne a deti išli práve zo školy, a tak im napadlo, že by mohli ísť poslednýkrát 

poprosiť, aby vrátnikovi odpustil a dal mu druhá šancu. Nakoniec ho prehovorili a vrátnik sa mohol 

vrátiť do svojej práce, ktorú mal veľmi rád. A tak boli všetci šťastní, hlavne zvieratká, pán riaditeľ nemal 

ešte nikdy  lepšieho vrátnika, pán vrátnik si prácu užíval a deti ... Deti neprestali navštevovať túto, ale 

aj iné zoologické záhrady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


