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Na zamyslenie
Malé dievčatko ozdobovalo škatuľku so sviatočným
baliacim papierom, aby ju mohlo položiť pod vianočný
stromček. Peňazí v dome nebolo nazvyš, a tak ju otec
vyhrešil, že minula všetok drahý baliaci papier.
Na ďalší deň boli Vianoce. Rozžiarené dievčatko podalo
hrdo svojmu otcovi darček. „Ocko, toto je pre teba,“
povedala. Otec otvoril škatuľku, no nebolo v nej nič.
Vyčítavo na ňu pozrel a prísne povedal: „Ty nevieš, že
ak chceš dať niekomu darček a potešiť ho, tak sa
predpokladá, že v škatuľke niečo nájde?“
Dievčatko sa pozrelo so slzami v očiach na otca a
povedalo: „Ocko, ale táto škatuľka nie je prázdna.
Naplnila som ju celú pusinkami iba pre teba.“
Otec zostal zaskočený a zároveň očarený jej nápadom.
Cítil sa veľmi zahanbene. Silno ju objal a prosil o
odpustenie.
Po celé roky si muž opatroval túto škatuľku plnú bozkov
vedľa svojej postele. A vždy, keď sa cítil smutný a
opustený, otvoril malú škatuľku a myslel na lásku, ktorú
do nej jeho dievčatko voľakedy dávno vložilo.
Každý z nás niekedy dostal darček z čistej lásky od
svojich detí, rodiny či priateľov. Pamätajte, že je to ten
najvzácnejší majetok, aký môžete mať. Na hodnotu
daru vždy pozerajte očami toho druhého. Možno to pre
vás nebude na prvý pohľad také cenné, no pre darcu to
môže byť všetkým, čo vám mohol v danej chvíli dať.

Zdroj: internet

Vianočná akadémia
Nebol to celkom obyčajný deň. Bol to prípravný deň na
školskú akadémiu.
Učiteľka Jana K. mi nakázala, že na ďalší deň si mám
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doniesť do školy všetky sukne, čo mám doma, lebo o
dva dni je vianočná akadémia a potrebujeme si pripraviť
veci. A môj problém bol na svete! Ja som krátko predtým
skoro všetky sukne pri robení poriadku vyhádzala. Boli
mi malé. V skrini mi zostalo len päť sukní. Tak som na
druhý deň priniesla tých päť sukní do školy. Trvalo
takmer dvadsať minút, kým sme jednu z nich vybrali.
Víťazná sukňa bola hnedá s čiernymi pásikmi. Učiteľka
Jana K. povedala, že keď mi už nie je akurát, tak je
aspoň inteligentná. A zrazu nastal ďalší problém! Na
sukni boli síce pásy na opasok, ale žiadny opasok tam
nebol. Nič. Bola mi jednoducho veľká. Učiteľka sa však
vynašla. V škole medzi rekvizitami vyhrabala stuhu,
ktorá perfektne sedela. Pred vystúpením na akadémii
ma ňou stiahla v páse a vzadu mi urobila uzol. Pri
pohľade na zadnú časť môjho tela to nevyzeralo vôbec
dobre. Učiteľka to však vyriešila pohotovo a ešte aj
vtipne. Povedala: ,,Stanka, neotáčaj sa chrbtom k
divákom. Keď budeš odchádzať z javiska, len
nenápadne cúvaj dozadu.″ Dopadlo to dobre. Báseň
som odrecitovala pekne a kým mi diváci tlieskali, ja som
z pódia pomaly cúvala dozadu a nikto nič nezbadal.
Po vianočnej akadémii som mamke povedala, že nutne
potrebujem nové sukne. Teraz ich mám v skrini
niekoľko. Získala som však dobrú skúsenosť a
ponaučenie, že veci, ktoré potrebujem, si mám pripraviť
včas, nie večer pred vystúpením, aby som nestresovala
seba i druhých.

Stanislava Arvayová, 7.B
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KAMARÁTSTVO
Kamarát – to je taký životný základ. Vie ti pomôcť,
podporiť ťa a vytvoriť ti úsmev na tvári. No vie ti aj
uškodiť a zraniť ťa. Záleží iba na tebe ako si vyberieš.
Sú takí, ktorí ti stále pomôžu a sú tu pre teba
kedykoľvek. No sú aj takí, ktorí sú tu len keď niečo
potrebujú. Niekedy nemáš ani jedno z toho a to je
niekedy aj výhodou, no niekedy aj nevýhodou. Nemáš
komu povedať o svojich problémoch, nemáš sa komu
vyrozprávať, iba svojej rodine, no tej však asi všetko
nepovieš. A ak máš to šťastie a máš kamaráta, ktorý je
tu pre teba, vždy sa pri ňom drž a nestrácaj čas s
falošným.

Tomáš Belák, 7.B

Priateľ je...
Nie je lepšej veci na svete ako je priateľstvo. Priatelia ťa
videli v dobrom aj v zlom a vždy stáli pri tebe. Neviete si
klamať, iba pravdu povedať. Priateľ je osoba, ktorá v
tvojom srdci navždy ostane a nikdy neodíde. Oni vedia,
keď si smutný a pomôžu ti. Vždy budú stáť na tvojej
strane. Postavia sa za teba, utrú ti slzy a pochopia ťa. Aj
keď niečo nepochopíš, oni ti to vysvetlia. Priateľ je ten,
kto ťa pochopí a vie o tebe všetko. Priateľ je jedna z
mnohých najdôležitejších osôb v tvojom živote. Priatelia
sa jeden o druhého zaujímajú. Ty a tvoj priateľ ste dve
strany jednej mince.

Diana Nistorová, 8.A

Môj dedko
Môj dedko sa volá Anton Pajtáš, ale všetci jeho kamaráti
a známi ho volajú Toňo. Prežil už viac ako polovicu
svojho života, čiže viac ako päťdesiat rokov. Dlhé roky
sa mu telo natriasalo v nákladnom aute
poľnohospodárskeho družstva. Jedným slovom
povedané – bol vodič. Teraz pracuje v tunajšej obci na
obecnom úrade, kde sa pre zmenu natriasa v traktore.
Môj dedko je veľmi pracovitý, spoločenský, rád spieva,
tancuje a nemálo rozpráva. Je s ním veľká zábava. Má
manželku Janku, teda moju babku, s ktorou sú spolu už
krásnych 35 rokov. V dedine je veľmi obľúbený, pretože
pomôže každému, kto ho o pomoc poprosí a kadečo
tiež poradí. Dokonca, je aj jazykovo nadaný! S
miestnymi Rómami rozpráva po rómsky, doma s nami –
vnúčatami, sa snaží rozprávať spisovnou slovenčinou,
ktorá vždy končí nárečím. Nemá problém ani s
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maďarským či ruským jazykom. Niekedy, keď veci nejdú
tak, ako by chcel, býva mrzutý a uhundraný. My ho však
aj tak máme veľmi radi. Sme naňho hrdí, pretože
účinkuje v obecnej mužskej speváckej skupine Sokoli.
Moja mama a teta, ktoré sú jeho dcéry, hovoria, že keby
nebol taký živý a akčný, tak by to nebol on – náš dedko
Toňo.

Lívia Jurasová, 7.A
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Príbeh jedného chlapca
Príbeh je vlastne dlhý príbeh. Príbeh s dlhým
začiatkom, ale so zlým koncom.
Aj príbeh Mateja je podobný. Jeho životný príbeh
je prozaický. Matej občas sedel v škole, ale
školu nemal rád, ignoroval učiteľov, neučil sa,
jeho koníčkom bolo záškoláctvo, ktoré ho
doviedlo k vylúčeniu zo školy. Vôbec ho to
netrápilo, tváril sa ako šampión. Namiesto školy
si našiel ulicu a nových kamošov. Spolu fajčili,
pili alkohol a nakoniec po čase siahli aj po
drogách. Pod ich vplyvom začal mať Matej nové
predstavy o živote – peniaze, auto, luxus. Čo
preto urobil? Skúsil šťastie v herňach, kde hral
každý deň. Najprv vyhrával sumy dosť vysoké,
za ktoré si dožičil ďalší alkohol, ďalšie drogy. Ale
odrazu sa mu prestalo dariť. Tu sa začala jeho
cesta na dno. Po prvej bitke v bare pod vplyvom
drog nasledovali ďalšie. Do toho prišla ponuka
drogy aj predávať. Bolo to drsné obchodovanie,
na ktoré takmer doplatil životom. Keď bol zbitý
skoro na smrť, v nemocnici si uvedomil, že tade
cesta nevedie. Po odsúdení si odsedel niekoľko
mesiacov.

Návrat do života nebol ľahký, ale Matej to
dokázal.

M. Gujda, P. Popovič, A. Pužo (9.A)
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