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VVyyttvvoorrii llii ssmmee
Recitačná súťaž
Keď som prišla do piateho ročníka, najprv som sa
učiteľky slovenčiny bála. Neskôr som si ju obľúbila a
začala som sa zapájať do slovenčinárskych akcií.
Raz, na hodine slovenčiny mi učiteľka dala text, ktorý
som sa mala naučiť recitovať. Volal sa Vtáčatko
Čilikloro. Keďže mám rada čítanie, hneď som si ho
prečítala, ale zistila som, že text mi nesedí. Učiteľka to
pochopila a na ďalšej hodine mi dala nový text. Volal sa
Cvrček Tobiáš a rómsky primáš. Už po prvom prečítaní
sa mi text zapáčil a s radosťou som sa ho učila
recitovať, pretože ma učiteľka prihlásila na recitačnú
súťaž v Drahňove. Bol to dlhý text, ale ja som sa ho
naučila za šesť dní. Potom prišiel deň recitovania na
súťaži. Bola som štvrtá v poradí. Mala som veľkú trému,
ale snažila som sa recitovať tak, ako sme si to nacvičili
s pani učiteľkou. Potom, ako sa porota poradila,
vyhlásili víťazov. Bola som prvá! Išla som si po diplom a
bola som šťastná. Nielenže som potešila rodičov,
učiteľku, ale som aj dobre reprezentovala svoju školu.
Bola som však aj trochu smutná, že moja kamarátka,
ktorá bola na tej istej súťaži, nezískala žiadne ocenenie.
Napriek tomu, mám na tento deň príjemné spomienky a
chcem zdôrazniť, že tento text bol najdlhší, aký som sa
kedy učila!

Vanessa Gombárová, 5.B

Niečo, na čo sa nezabúda
Hneď ráno, ako som vstala, utekala som k oknu a videla
som, že vonku je krásne. Tento deň sme mali verejné
vystúpenie z tanečnej. Tanečná, do ktorej chodím, sa
volá Detský súbor Jurošík. Trávim tam väčšinu svojho
voľného času, ale chodím tam veľmi rada.
V deň vystúpenia som sa chystala veľmi dlho a potom
som s rodinou išla do mestského kultúrneho strediska,
kde sme mali vystúpenie. S istými obavami som vyšla
na poschodie do šatne, kde už bolo veľa detí. Boli tam
malí, strední i najstarší členovia Jurošíka. Najprv som
sa postavila do radu k tete, ktorá nám – dievčatám
upravovala vlasy. Urobila nám uprostred vlasov
cestičku, zaplietla ich do vrkoča a uviazala červenú
stužku. Potom som sa postavila do radu, kde sme
dostali kroje a obliekli sme sa. Mali sme krásne kroje
zložené z veľa vrstiev. Neobliekajú sa ľahko, ale myslím
si, že sú najkrajšie zo všetkých! Napokon sme si obuli
krpce a čakali sme, kedy začne hrať naša hudba. Keď
som začula prvé tóny, srdce mi búchalo ostošesť.
Všetko v sále stíchlo a ja som sa sústredila na tanec.
Hlavné bolo, že som sa nepomýlila.
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Najkrajší moment nastal, keď na pódium vyšiel celý
súbor Jurošík a ľudia nám postojačky tlieskali. Aj naši
taneční pedagógovia nás milo prekvapili, keď nám
venovali tričká a kľúčenky s nápisom Jurošík, lebo súbor
mal desiate výročie vzniku. Deň to bol náročný, bola
som unavená, ale tešila som sa, že som niečo také
zažila.

Lea Kristína Tkáčová, 5.B

Objavený koníček
Mojím koníčkom, okrem iných, je aj chodenie do
hudobnej školy. Už tretí rok sa tam učím hrať na bicie
nástroje. V pondelok mám teóriu. Vtedy sa učím
zaujímavosti o hudobných skladateľoch a hlavne sa
učím poznávať noty. Vo štvrtok mám prax, čo znamená,
že bubnujem a bubnujem a bubnujem. Je to pre mňa
zážitok, keď si sadnem za bicie. Niekedy sa pomýlim v
rytme a všetko pokazím. Vtedy sa učiteľ väčšinou
zamračí a ja viem, že to bolo nanič. Deň, keď sa mi
nedarí, je zlý deň a takéto dni nemám rád. Našťastie,
takých dní nie je veľa. Vždy po praxi ma čaká hodina s
mojou kapelou, ktorá sa volá D.A.B. Kapela sa skladá
zo štyroch chlapcov a z troch dievčat – štyria gitaristi, ja
ako bubeník, klaviristka a speváčka. Pred mesiacom
som mal svoju prvú súťaž v úlohe bubeníka. Tréma bola
obrovská! Cestovali sme na súťaž skoro ráno, aby sme
sa stihli včas zaregistrovať. Moja kapela vystúpila druhá
v poradí. Zahrali sme dve pesničky od Zuzany
Smatanovej, ktorá je mojou obľúbenou speváčkou. O to
som sa snažil viac, čím sme sa umiestnili v striebornom
pásme. Musím povedať, že aj keď to bolo len strieborné
pásmo, predsa potešilo. Aj malý úspech pre človeka
znamená veľa.

Rastislav Stanko, 5.A
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Princezná Bela
Bola raz jedna princezná, ktorá sa volala Bela. Jej otec
bol najvýznamnejším kráľom v celom okolí. Mal jednu
dcéru, na ktorú bol veľmi pyšný.
Jedného dňa sa princezná vybrala do lesa. Nazbierala
kvety a bylinky. Keď sa už chystala domov, prišiel k nej
krásny princ. Volal sa Eduard.
„Máš svojho otca rada?“ opýtal sa princeznej.
„Áno, mám,“ odpovedala princezná Bela.
Princ si sadol na koňa a odišiel a princezná ďalej
pokračovala v ceste. Keď princezná prišla domov,
opýtala sa otca, či nepozná princa Eduarda.
„Nie, dcérka moja! odvetil otec.
„Keď som bola v lese, prišiel ku mne a rozprávali sme
sa,“ povedala princezná Bela.
Ráno sa princezná zobudila a zišla do jedálne, no nikto
tam nebol. Princezná sa hneď šla pozrieť, či sa niečo
nestalo.
„Čo sa stalo, otec?“ nedočkavo sa pýtala Bela.
„Je mi veľmi zle,“ posťažoval sa otec.
„Čo to tu je? Je tu nejaká fľaštička!“ spozornela Bela.
„To nie sú moje lieky!“ skríkol kráľ.
Princezná si pomyslela, či v tom nebol princ Eduard.
Bela poznala veľmi dobrú bylinku, ktorá by otca
vyliečila. Keď zbierala bylinky, zase k nej prišiel princ
Eduard.
„Ako sa máš, princezná?“
„Ja sa mám dobre, ale otec je chorý!“
Princ zostúpil z koňa a naraz hodil na Belu vrece. Vyložil
ju na koňa a odvliekol do jaskyne. Kráľ čakal, princezná
neprišla. Už prešli dva dni a princeznej nikde. Kráľ
poslal stráže, aby ju išli hľadať.
„Pane, v lese sme našli princezninu korunku!“
odpovedali.
Princezná sa veľmi bála, keď princ Eduard z princeznej
dal dole vrece, tak uvidela svoje tri sestry, o ktorých otec
povedal, že ich uniesli, a že ich už nikdy nikto neuvidí.
Sestry sa veľmi tešili, vyobjímali sa. Naraz sa objavili
traja krásni princovia, princezné zachránili a odviedli ich
domov. Keď ich otec všetky uvidel, hneď mu bolo lepšie.
Všetci žili šťastne, kým nepomreli.

Alexandra Salayová, 6.A

Kto dostane kráľovstvo?
Kde bolo, tam bolo, v osemdesiatej ôsmej krajine, kde
sa voda sypala a piesok sa lial, žili dve sestry. Jedna sa
volala Líza a bola veľmi pyšná, druhá Lenka bola veľmi
rozumná a skromná.
Raz kráľ povedal: „Moje milé dcéry, už ste vyrástli a ja
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starnem, rozmýšľal som, ktorá nastúpi na trón.
Rozhodol som sa, že kráľovnou hradu sa stane tá, ktorá
si skôr nájde ženícha!“
Dcéry sa na seba pozreli a prikývli.
„Ale vyberiem si sama!“ povedala pyšne Líza.
Kráľ sa pozrel na Lízu a povedal: „Dobre, Líza, ty Lenka
máš nejaké požiadavky?“
Lenka sa úprimne pozrela na otca a odpovedala: „Tato,
ja nijaké požiadavky nemám!“
Na druhý deň prišli princovia. Pyšnej princeznej sa ani
jeden nepáčil, jeden mal dlhý nos, druhý bol príliš tučný.
Po chvíli hovorí: „Tato, ani jeden sa mi nepáči!“
Zrazu prišiel princ v obyčajných šatách, a práve ten sa
zapáčil Lenke. Dlho sa zhovárali, Lenka sa veľa
vypytovala, na všetky otázky jej princ múdro odpovedal.
Po dlhom čase Lenka jasne povedala: „Tato, toho si
vezmem za muža, je múdry, pekný a dôvtipný, toho
chcem!“
Aj kráľovi sa zapáčil a tak súhlasil. Potom bola bohatá
svadba, všetci jedli, pili a radovali sa. Princ a princezná
panovali múdro, dovolili Líze bývať v hrade, lebo si
nenašla ženícha.

Matej Repka, 6.A
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Opustená továreň
Ahojte! Volám sa Karol a mám 14 rokov. Mám dosť
nudný a ničím výnimočný život. Je apríl, takže obloha je
zamračená, často prší a fúka vietor. Málokedy je pekne,
takže s kamarátmi sa nevidím často. Dnes ku mne
prišiel môj dobrý kamarát Matúš.
Hráme GTA 5 na Xboxe a v ponuke sa nám ukázala
misia, v ktorej sme mali ukradnúť auto zo starej továrne
a odviezť ho na určenú lokáciu. A vtom mi skrsol v hlave
asi ten najhorší nápad, aký som mohol dostať.
„Matúš, pozri na tú továreň! Aj u nás v meste je taká,
poďme si ju pozrieť!“ navrhol som Matúšovi.
„Načo?! Veď tam nič nie je!“ odbil ma Matúš s
prekvapeným výrazom na tvári.
„Len tak, láka ma to tam, chcel by som sa pozrieť!“
prosím Matúša.
„Tak dobre, ale chceš tam ísť len tak nasucho?!
Prídeme tam, poobzeráme sa a pôjdeme späť? Stojí
nám to zato?!“
„Môžeme urobiť nejaké zábery, veď ani na internete o
tom nič nie je!“
Na druhý deň sme vyrazili z domu. A to by som nebol ja,
keby som si nezabudol doma kameru. Cesta bola dlhá a
únavná, továreň bola na druhej strane mesta. Len cesta
trvala hodinu a pol. Po príchode na miesto nás čakal tri
metre vysoký plot s ostnatými drôtmi. Matúš išiel prvý a
ja hneď za ním. Pri preliezaní som si porezal ruku.
Veľmi to bolelo, ale Matúš mal na hlave šatku, ktorou mi
ruku utrel a mohli sme pokračovať v ceste cez
zarastenú cestičku. Predierať sa cez tú húštinu bolo
dosť náročné. Striehlo na nás rozbité sklo a hromada
plastových fliaš. Na prvom poschodí to vyzeralo ako z
hororu. Rozbité okná, posprejované steny, no ale čo ma
zarazilo najviac, bolo osem figurín usporiadaných do
kruhu. Chceli sme sa pozrieť aj do skladov pod zemou,
ale tie boli zatopené, preto sme sa išli pozrieť na druhé
poschodie. Už na schodoch mi bolo nejako zle a točila
sa mi hlava. Potom to prestalo, ale začal sa sťažovať aj
Matúš. Po chvíľke obzerania sa Matúšovi podlomili
kolená a dvere sa zabuchli. Nebolo mi všetko jedno a
chcel som sa čo najrýchlejšie dostať odtiaľ preč.
Kameňom som rozbil okno a cezeň sme vyliezli obaja
vonku.
Preliezli sme cez plot, tentokrát už bez zranenia a rýchlo
sme utekali domov. Po príchode domov sme nad tým
rozmýšľali a povedali sme si, že je lepšie preliezať
opustené budovy v hrách ako v realite.

Dominik Hruščák, 6.A
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Príhoda v parku
Školu mám veľmi rada. Zúčastňujem sa rôznych
podujatí a aktivít aj po vyučovaní. Učiteľka mi vraví, že
by som mala občas pribrzdiť. Má tak trochu aj pravdu,
ale ja už som raz taká. Mám dobré kamarátky, ktoré
cestujú domov autobusom a ja ich zvyknem po
školských akciách odprevádzať na autobusovú
zastávku.
Bol piatok a čakanie na autobus sme si krátili v
miestnom parku. Vybrali sme sa na amfiteáter a
rozprávali sme sa o celkom dobre prežitom dni. Kto aké
známky dostal, čo sme na hodinách robili, aká bola
školská akcia. Zrazu sa v parku objavili traja ôsmaci z
našej školy. Najprv sme si mysleli, že idú cez park
domov. No mýlili sme sa. Rozbehli sa priamo k nám,
smiali sa nám, jeden z nich mi vzal tašku a odchádzal s
ňou preč. Ja som sa za ním rozbehla, pričom som
kričala o pomoc. Napokon som mu tašku vytrhla z ruky a
vystrašená som sa vrátila k dievčatám. Chlapci sa
správali i naďalej útočne. Povedali nám, že to bol iba
začiatok, ešte sa to vraj neskončilo, ešte sa stretneme a
podobné slová, aké hovoria tínedžeri vo filmoch. To už
sme sa zľakli všetky a utekali sme na autobusovú
zastávku. Našťastie tam bola asistentka z našej školy,
ktorej sme o príhode povedali.
Táto skúsenosť ma poučila. Rozmýšľala som, čo som
urobila zle a zistila som, že nie som celkom bez viny. Čo
som robila v parku, keď som mala byť na inom mieste?
Odvtedy už chodím zo školy rovno domov.

Lívia Jurasová, 5.A
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EKO básne

Vykláňam sa z okna školy
a čo vidím, to ma bolí.

Odpad sem – odpad tam,
všade, kam sa pozerám.

Plastové fľaše?
Všetky sú naše.

A čo vrecká od desiaty?
Pod oknami jak hrach siaty.

Od dnes už separujem,
tým prírode poďakujem.

Mám rád našu matku Zem
a odpadky vynesiem.
Zem je naša živiteľka,

vždy nám vraví učiteľka.
Separujme odpady,

nie však podľa nálady.
Každý deň trieď podľa hmoty,
nech s tým nie je už roboty.

Vonku vidím veľa smetí,
upracme ich všetky, deti!

Koše plné smetí sú,
nech smetiari ich vynesú.
Eko - problém na svete,
čo vy na to poviete?
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Sused hádže odpadky.
Kam? Do susedovej záhradky.

Že vraj nás to neomína,
príroda nám pripomína:
„Toto nie je správna vec,
spraviť bordel a ísť preč!”
Zápasíme s odpadkami,
na vine sme ale sami.
Príroda je premúdra,

Čo jej dáme,
tiež nám dá.

Hurá, poďme separovať
a prírodu zachraňovať.

Keď odpadky vyzbierame,
prírode tým pomáhame.

Naša dobrá príroda
všeličo nám ona dá.

My jej vrásky pridávame,
keď sa o ňu nestaráme.
Berieme viac ako dáme,

vzťah k prírode taký máme.
Prírodu si chráňme veru,
zapojením sa do zberu.
Zbieraj papier, časopisy,
aj s kartónmi si buď istý.

Tým spôsobom stromy chráň,
aby si tu nebol sám.
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