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Milí čitatelia, 

 

prichádzame k vám  niekoľkými krátkymi 

literárnymi prácami žiakov našej školy.  

Prajeme vám príjemne strávený čas pri ich 

čítaní. 

 



 
 

Slová vďaky 
 

           Človek je krásny v každom veku, nielen keď má pružný krok a mladú tvár, 

ale aj keď má postriebrené vlasy, tvár posiatu vráskami múdrosti, vždy, keď mu 

úsmev pohráva na tvári.  

           Úsmev nič nestojí a nie je nič krajšie, ako vyčariť úsmev na tvári človeku, 

ktorého máme radi, vám starká a starký. Vidím, akú radosť majú moji starí 

rodičia, keď ich navštívim, keď s nimi strávim čas, miesto sedenia za počítačom, 

keď im porozprávam o svojich radostiach a starostiach, keď aj oni majú možnosť 

porozprávať mi o svojej mladosti. Starí ľudia si zaslúžia pozornosť v každom čase 

a nielen v mesiaci október, ktorý je venovaný práve seniorom. Úctu k starším by 

sme mali prejavovať neustále, našu pozornosť si zaslúžia vždy, lebo aj oni stáli 

pri nás, keď sme potrebovali pomoc, radu, pohladenie, podporu. 

         Ďakujeme, starí rodičia, vážime si vás a zo srdca vám želáme pevné zdravie, 

dlhý život, lásku a pohodu. 

 

                                                                                                                            Laura Kabáthová, 9. roč. 
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Mesiace 
Január chladný až okno zamŕza, 

ťažko sa vtedy zobúdza. 

Na oblohe nočnej hviezdy niet, 

svieť, slniečko, pekne svieť! 

Február je! Hopsa-hejsa, 

už slniečko zobúdzaj sa. 

Sniežik sa nám roztápa. 

Aha, mama! Pozri, papa! 

Sadí mama, kosí otec, 

už nehorí nám naša pec. 

To marec ku nám zavítal, 

všetku zimu rozvzlykal. 

Nadišiel apríl bláznivý, 

-2-                                                                    raz horúci, raz mrazivý. 



                                                                  Vonku chcem byť stále, 

no štípu ma komáre. 

Chalani máje stavajú, 

dievčatám ich dávajú. 

Pozriem, vonku raj! 

Prišiel k nám horúci máj. 

Jún na dvere zaklopal, 

bazén do zeme zakopal. 

Prišiel júl, už sa roztápam. 

Už vám, žiaľ, viac neprečítam. 

Paula Suchanská, 5.A 
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Moja príšerka 
 

                     Jedného pekného a teplého dňa boli Jakub a Marienka na prechádzke pri jazere. Zrazu 

Jakub zazrel vajce: ,, Aha, Marienka ,pozri!“ ,, Čo to tam je?¨ spýtala sa Marienka. ,, To je 

predsa vajce a aké obrovské!“ čudoval sa Jakub. ,, Zoberme ho domov. Možno sa nám niečo 

vyliahne,“ povedala Marienka. ,,Tebe sa tak určite niečo vyliahne!“ výsmešne 

zareagoval  Jakub. ,,Veď pred týždňom ti uschol kaktus.“  Marienka sa ohradila: „Budem sa oň 

dobre starať, dáme ho do vody na dvor.“ „No dobre,“ pripustil Jakub.  

                      Tak zobrali vedro, napustili doň vodu a položili  na slnečné miesto na dvore. Čakali 

a čakali, ale nič sa nedialo. ,,Vidíš, ja som ti to hovoril,“ rozčúlil sa Jakub, ,, určite z toho nič 

nebude!“ ,,Aha, pozri, hýbe sa to!“ prekvapene zhíkla Marienka. A naozaj, z vajca sa vyliahlo 

pomerne veľké zvieratko, ktoré pripomínalo jaštericu, ale malo aj štyri plutvy. ,, Bude sa volať 

Shawn!“prehlásil Jakub. Marienka súhlasne prikývla.  

                       Keď príšerka  podrástla, premiestnili ju do vane. Mali svoje vlastné domáce zvieratko, 

ktoré im každý závidel. ,,Už je veľký skoro ako vaňa,“ hovorí Marienka,     ,, mali by sme ho 

vypustiť do priehrady.“ Jakub sa najprv bránil, ale potom prikývol. O dva dni neskôr šli na 

priehradu pri obci.  Bolo teplo, ale lialo ako z krhly. Mali síce pršiplášte, ale boli mokrí ako 

myši. Šli na bicykloch a Jakub mal za sebou priviazanú káričku, na ktorej  sedel Shawn. Jemu 

sa dážď veľmi páčil.  
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           ,, Aha,“ povedala Marienka, ,, už sme skoro tam.“ Keď dorazili, prestávalo pršať. Na priehrade 

nebolo ani nohy. ,, Aspoň na nás nebude nikto hľadieť,“ povedal Jakub. ,, Tak poď, ideme ho 

vypustiť do vody.“  Shawn bol dosť ťažký, a tak sa obaja spotili, ale podarilo sa.    ,, Ahoj,“ 

kričali do diaľky obaja, ,, určite ťa prídeme čoskoro navštíviť.“  Chvíľu sa im za ním cnelo, ale 

nakoniec si zvykli. Chodili ho navštevovať každý druhý deň. Shawn bol vždy šťastný a mal 

dosť priestoru na pohyb. Dokonca si tu našiel aj kamarátku Kamilu. Kamila bola sučka 

huskyho, ktorá patrila milému ujovi, ktorý býval neďaleko priehrady. 

                       Kamile sa Shawn tak zapáčil, že  za ním hocikedy skočila do vody, a potom sa v nej 

spolu hrali a šantili. A Shawn? Ten bol šťastný ako blcha v kožuchu. 

     

                                                                                                                 Martina Vojtková, 6.A 
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MONOLÓG 
V bruchu ma hnev tlačí, 

že celý svet sa mračí. 

Prezývku mi vymysleli, 

ňou ma pekne nahnevali. 

Moji spolužiaci, 

to sú proste hrozní žiaci! 

Najprv sme sa zabávali, 

na tabuľu maľovali, 

no vtom Paľo zahlási: 

„Au, ty babrák jeden! Dávaj pozor na vlasy! 

Odteraz však „Babrák“ 

volajú ma tak. 

No mama ma vždy bude mať 

za anjela tak či onak. 

Do školy prišla Izabela. 
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Snáď sa  ma ona zastať chcela. 

Lebo zaznel hlasisko sťa hrom: 

„Ej, chudáčik si privolal babenku! 

Aký hlúby, ešte k tomu Izabelku!“ 

Srdce mi skoro zastalo, 

keď dievčatko spustilo 

asi ten najkrajší monológ: 

„Nechajte ho na pokoji! 

Veď aj vy ste malí boli 

a hlúposti vystrájali! 

Chalaniská ústa nezavreli. 

Jej slová všetkých prekvapili. 

Odišli chlapci bez slova, 

mne a dievčine už dali pokoja. 

 

Paula Suchanská, 5.A 
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Tričko 
       V jeden pekný večer, keď svietil mesiac v splne, som celá ponorená do sna, 

a do myšlienok, sedela za stolom a hľadela, ako mi vietor veje pod oknom. Nie, 

nešla som do postele kvôli včerajšej prednáške klienta. Nielenže som hľadela na 

hviezdy, ktoré sa nie vždy ukázali, ale zároveň som aj premýšľala, o akom tričku 

to ten klient hovoril. Najprv mi napadlo, že ide o akéhosi predavača, ktorý mu s 

tričkom nechcel vyhovieť, no neskôr ma osvietilo, že pointa je v niečom inom. 

Napokon sa mi však podarilo úspešne zaspať a na druhý deň som už krvopotne 

pracovala.                                                                                                           

      Večer, po príchode domov, som si našla list, ktorý nadviazal na ranný 

rozhovor so susedou: ,,Dobrý, pani susedka. Naozaj ma veľmi mrzí, že si s tým 

problémom neviete dať rady, no tak mi napadlo, že možno by sa vám zišla pomoc. 

Môžete sa u mňa kedykoľvek zastaviť. Vždy ste vítaná!“ Hneď po prečítaní listu 

som upaľovala k domu susedy dúfajúc, že ešte nespí. Opatrne som potlačila 

zvonček na bráne. Bála som sa však, že pani vyjde von celá naježená, že som ju 

nepríjemne zobudila. Naopak, vyšla v celkom  dobrej nálade. ,,Pekný večer 

prajem, ospravedlňujem sa, že idem tak neskoro, no...“ Suseda ma prerušila:  
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,,Nejdete vôbec neskoro. Bohu chvála, že ste prišli!“ privítala ma, tlesla si po 

oboch lícach a chvíľu tam nechala ruky.  „Prišla som sem kvôli tomu listu, ktorý 

ste mi poslali,“ dychtivo som predstierala záujem. ,, Ja viem presne, prečo ste sem 

prišli, len poďte ďalej,“ teta sa čoraz viac usmieva.                                                                                                      

       Posadili sme sa do novej obývačky, ktorej stolík uprostred mi ukradol pohľad. 

Bola na ňom položená kniha RADY DO ŽIVOTA. Už-už som sa po ňu 

naťahovala, no vtom ju uchmatla suseda. Prehltla  som naprázdno a rýchlo 

odtiahla ruku. Unavene som pozerala, ako listuje stranu za stranou. Vtom začala 

rozprávať: „Viete, ako správna právnička, by ste mali s klientmi vychádzať, 

rozumieť im, snažiť sa im vyhovieť, pomôcť, no vidíte, nie vždy nám osud dá tú 

príležitosť. Na to už slúžia také dobré, rady ponúkajúce knihy.“ Kývala som 

hlavou, no v duchu som si myslela pravý opak. Konečne sa suseda dostala ku 

konkrétnemu citátu a podala mi ho do ruky. Stálo tam:,, Neobliekajte sa ako čert, 

skôr ako anjel. Veď anjelom aj v tme svietia krídla. (Citát podľa Herbery 

Hruškovej)                                                                                                         

     Viem, že to znie veľmi rozprávkovo, no zrazu som pocítila, ako sa mi na srdci 

rozliepali malé očká. Podala som susede knihu a bez slova odišla. No nie úplne 

bez slova. Milo som sa poďakovala a odzdravila. Na druhý deň som sa obliekla 

veselšie a zbavila som sa tak stresu a depresie.                                                                                                                   

     No a keď ma klient uvidel, milo sa na mňa usmial a mne konečne došlo, o 

akom tričku to bola reč. 

 

                                                                                                                                  Paula Suchanská, 5.A 
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Maminka, 

pracuješ, staráš sa, všetko len pre nás, 

srdiečka, papierik  - iba od nás. 

Varíš, upratuješ, to všetko pre nás, 

sladkosti pečieš lebo ľúbiš nás. 

 

Ako to všetko zvládaš s nami? 

My ťa za to ľúbime, mami. 

Viem, že to s nami nemáš ľahké, 

ale tvoje srdce je láskavé a krehké. 

 

Učíš nás do nového života. 

Z úst ti vychádza nádherná nôta. 

My robíme často hlúposti, 

no maminka nám aj tak odpustí. 

-10-                                                                          Miška Ježíková, 6. A 



 

Projekt 
           S matkou sme si dohodli stretnutie. Keďže bývam v detskom domove, s matkou sa 

stretávať nezvyknem. Poznám ju len ako takú kovovú vec, ktorá nám raz vypadla z dverí. 

Ubehli sekundy, minúty, dokonca hodiny a ona nikde. Domnievam sa, že si ju zniekade budem 

určite pamätať. Veď aj otca si pamätám, lebo mi dal nálepku do môjho obľúbeného albumu. S 

otcom sme si ako také zrkadlo. Jediné pamiatky na rodičov sú môj motorkový župan a tá 

nálepka od ocka.                                                                                                                        

           Zrazu mojej opatrovateľke zazvonil telefón. Z neho bolo počuť: ,,Dobrý, už som tam 

a vidím vás.” To bola moja mama. Počul som to a rozhliadal sa na  všetky strany. Nikde nikoho, 

len v diaľke sa približovala žena vo vojenskej párke. Bola to mama. Opatrovateľka ju zrejme 

ešte nevidela. ,,Teta, to je moja mamina?” bol som zhrozený, ale zároveň v strese. ,,Áno, 

zlatíčko,” odpovedala  sklamane teta Lýdia pozerajúc na hodiny. Na chvíľu som sa zasmial, 

lebo som zbadal tetku, ako je sušené kobylky. Nepríde mi to ako vhodná strava, no čo už. 

        ,,Tak toto je tá moja nula,” povedala mama namysleným hlasom. Ešteže nie som po nej. 

Nechcel by som byť taký sklerotický, že by som si nepamätal, ako som si nazval dieťa. Ale je 

to moja mama. Aj tak nikdy nebude mojím vzorom. Ja  mám tetu Lýdiu, ktorá má slušné 

správanie v malíčku. Z jej pletenej kabelky bol cítiť párok s horčicou a ja som dúfal, že ich tam 

bude viac. Však je moja mama odporná?! Veď mi ani nič nedala! Keby aj nejakú starú sviečku, 

alebo čokoľvek iné… Podľa  mňa  ani nevie, že Zem sa točí, alebo že nula je číslo a nie meno 

pre chlapca.  

        Na chvíľu mi ulietli myšlienky z hlavy a zatiaľ, čo sa opatrovateľka s mamou rozprávali, 

ja som uprel pohľad na tanečnú skupinu. Boli tam traja tanečníci, ktorí robili prudké strečingové 

sviečky, stojky, zatiaľ čo im tam jeden pán hral tak besne na gitare, že z nej skoro odleteli struny 

spolu aj s kobylkou. Potom jedna tmavá žena tlačila do ťažkého kovového vláčika, ktorý hral 

detské pesničky. Všetko som si to fotil. Na mamu som sa  už ani neobzrel. Ani ona nemala 

väčší záujem o mňa ako pes o blchu. Myslím, že sme sa ani nerozlúčili. 
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         Keď sme sa s tetou Lýdiou vrátili, rozhodol som sa urobiť o všetkom, čo som si nafotil, 

projekt. V našej izbe boli dva počítače. Sadol som si za jeden z nich, otvoril program, vložil SD 

kartu z foťáku a onedlho som to mohol tlačiť. Tlačiareň bola vo vedľajšej izbe, tak pre 

uľahčenie som to tam poslal cez e-mail. Z tlačiarne vyšiel môj projekt s nadpisom:,, TY BRĎO, 

ČLOVEK BY ANI NETUŠIL, KAM SA TÁTO GENERÁCIA DNES POSUNULA.”  

Svoj projekt som si nalepil do zrkadielka. 

 

                                                                                                                Paula Suchanská, 5.A 
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VIKTOR 
 

      Bol teplý jarný deň. Bolo počuť štebot vtáčikov a krik detí, ktoré sa hrali vonku na ihriskách. 

Až na Sofinku a Kristínku. Kika a Sofi boli dve veľmi dobré kamarátky, ktoré bývali v malom 

mestečku blízko hôr. 

     V tento krásny deň sa dievčatá vybrali na ´´ prehliadku terénu´´. Ako sa tak prechádzali, 

medzi kríkmi zbadali niečo, čo sa podobalo zakrútenej mušli. Opatrne ju zdvihli. Zrazu sa na 

dievčatá pozreli dve malé lesklé očká. „Jéj, to je zlaté!“ zvolala Sofi. „Máš pravdu, ale čo je to 

za stvorenie?“ spýtala sa Kristínka s malým klbkom v rukách. „Neviem,“ odpovedala. Keď tak 

rozmýšľali, čo to môže byť, napadlo im, že  by mohli  pohľadať meno tohto tvora doma.  A tak 

sa vybrali k Sofinke. „Sofi?“ spýtala sa nervózne Kika. „Áno, čo sa deje Kika?“ „Nebude sa 

tvoja mamina hnevať, keď donesieš domov túto vec?“ „Dúfam, že nie.  Alebo vieš čo? 

Schováme ho u mňa v skrini, spravíme mu mäkký peliešok. „Dobre,“ odpovedala Kristínka 

a pokračovali v ceste. 

(o 1 deň neskôr) 

     „Sofi, Sofi, Sofiiiiiii!“ s krikom  bežala Kika za Sofi. „Áno, Sofi, stalo sa niečo?“ „Nie, nie,“ 

upokojovala  Kika Sofi.  „ Prišla som na to, čo je to za tvora!“ „Faaakt? No tak povedz, 

nenaťahuj ma!“ „ Tak, tramtadadá,  je... to..... JED-NO-RO-ŽEC!“ „Jeej, ja som nevedela, že 

existujú. Videla som ich iba v rozprávkach.“ „Nechajme si ho!“ prosila Kika Sofi. „No dobre, 

ale nebude mu bez rodiny smutno?“ Cŕŕŕn, zazvonilo na hodinu a dievčatá sa  rozbehli do 

svojich tried. 

(o 2 týždne neskôr) 
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     Jednorožec bol už väčší . Dievčatá  mu dali meno Viktor. Denno-denne po škole ho 

navštevovali a hrali sa s ním, aby mu nebolo smutno.  

     Jedného dňa, keď sa vrátili zo školy, išli ho rýchlo skontrolovať. Keď však prišli k peliešku, 

nikto tam nebol . Rozbehli sa k lesu a začali kričať: „Viktor, Viktor,“ ale nik sa neozýval. Ako 

sa tak vracali domov, všimli si ho v jednej malej jaskynke. Dievčatá sa za ním rozbehli, 

vyobjímali ho a odchádzali  s ním domov. Na polceste si všimli, že je Viktor veľmi smutný. On 

im hlavou naznačil , že sa chce vrátiť naspäť do jaskyne. Vrátili sa teda do jaskyne a všimli si 

tam ďalších troch jednorožcov. Mamu, otca a sestru. Dievčatá nemohlo zasiahnuť väčšie 

prekvapenie aj keby na nich padol Mesiac, ako uvidieť spolu až troch jednorožcov. Bol  to 

zázrak! 

    Ako dievčatá predpokladali, Viktorovi chýbala rodina.  Hoci im za ním pišťalo srdce, Viktora 

nechali s jeho  rodinou.  Dievčatá sa s ním dohodli, že ho budú navštevovať.  

     Viktor sa teda dostal na slobodu, stretol sa so svojou rodinou a dievčatá boli šťastné, že sa 

s Viktorom stretli a že mohli urobiť dobrý skutok. Vrátili ho rodine. 

 

                                                                                                                             Aimie Pomoziová, 6.A 
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Srdce 
Nebo, láska, srdce, rúčka, 

čo spája tieto slová ? 

Žeby znovuzrodená nádej, 

číry cit či clivá neha? 

 

Semä lásky, čo klíči v duši, 

vždy zrána srdce otvorí. 

To môže sa usmiať, cítiť, slziť, 

je odhodlané  každý deň tu biť. 

 

                                                                                                        Laura Kabáthová, 9.roč. 
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Záhadný list 
 

      Jedného dňa som dostal tajuplný list. Som sirota. A som v náhradnej rodine len dva 

dni, preto mi to prišlo veľmi zvláštne.                                                                                                                                                            

Až keď som  list otvoril, zistil som, že je to odkaz od......mojich skutočných rodičov.                              

       Volám sa Tom, mám desať rokov a žijem v detskom domove. Smutné, ja viem. 

V tomto domove som už od nepamäti. A myslím si, že tu až do svojej dospelosti 

zostanem. Veď kto by už  MŇA adoptoval! Každý si chce adoptovať malé deti, nie 

starých mládencov, aký som ja. To je trošku divné pomenovanie, ale faktom je, že som tu 

najstarší.  

       „Tom, si tu?“ ozval sa tichý hlások spoza dverí. Otvorili sa a do mojej izby vstúpila 

pestúnka Sam a riekla: „ Vyrušila som ťa?“                                                                                                                                

„Nie,“ odpovedal som rázne, aj keď nie som rád, keď ma niekto vyruší počas môjho 

rozjímania. „Poď so mnou, chcem ti niekoho predstaviť,“ povedala.  Súhlasil som a spolu 

sme zišli do hlavnej haly, kde už stála pani Tomsnová. 

      „Tom, toto sú Halleyovi,“ povedala pani Tomsnová, „tvoji adoptívni rodičia.“ Takmer 

mi spadla sánka. Mňa si niekto prišiel adoptovať? Bol som naozaj v šoku. „Ahoj, Tom, ja 

som Hannah,“ prihovorila sa mi pani Halleyová. Sotva počuteľne som odpovedal: „Brý 

deň!“ a rýchlo som ušiel do svojej izby. 
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  O chvíľu za mnou prišla Sam a povedala: „Tom, Halleyovi už na teba čakajú v aute.“ Sam 

vyzerala nadšená, že si ma niekto berie do opatery. Vždy mi hovorila, že tento deň raz príde. 

Nechcel som ju sklamať, tak som si zbalil to málo, čo som mal a nasadol do auta.                                                                           

Asi o hodinu auto zastalo a pán Halley povedal: „Vitaj doma, Tom!“ 

     Vystúpili sme z auta a začali mi ukazovať dom. Bola to dlhá prehliadka. Unavilo ma to. 

Išiel som si ľahnúť do svojej novej izby. Všetko vyzeralo pekne, ale zdalo sa mi na tom 

všetkom niečo zvláštne. Nevedel som však, čo to je. Zaspal som.                                                                                                           

Na ďalší deň som nevyšiel z izby. Necítil som sa na to. Neskoro večer sa otvorili dvere na 

mojej izbe. Bola to Hannah. Asi sa jej zdalo, že spím, tak odišla. Boli to milí ľudia, ale mne 

začala v hlave víriť jedna predtým nikdy neriešená myšlienka. Kto sú moji skutoční rodičia?  

Zľakol som sa tej myšlienky a rýchlo som sa pokúšal zaspať s nádejou, že ráno na ňu 

zabudnem.  

     Ráno som sa rozhodol vyjsť z izby. Otvoril som dvere a zosypali sa na mňa konfety. 

„Všetko najlepšie, Tom!“ kričali Halleyovi. Zatiahli ma na dvor a začalo sa  s oslavami 

mojich narodenín. Na konci oslavy mi Hannah podala list so slovami: „Tom, toto ti dnes 

priniesol poštár.“ Hneď som ho otvoril. Bolo to blahoželanie k narodeninám od mojich 

.........skutočných rodičov! 

     Teraz mi spadla sánka. Moji skutoční rodičia? Odkiaľ vedia, že tu bývam a že vôbec ešte 

žijem? Ako je toto možné?  

     Neviem, ale je to také tajomné, lebo len včera som nad tým začal uvažovať. Nebola tam 

spiatočná adresa. To písmo mi ale bolo povedomé. Na druhý deň som zašiel späť do domova 

za Sam . Ona sa v písmach vyzná. Halleyovi ma ochotne zaviezli. Vošiel som dnu a hneď  

pred dverami stála Sam . Ako by ma už očakávala. „Sam, musíš mi pomôcť,“ povedal som. 

Ukázal som jej list. „Hmmm, to písmo je mi povedomé,“ poznamenala Sam, „ myslím si, že 

je to písmo pani Tomsnovej.“ Poďakoval som sa a ticho odišiel. Pani Tomsnová? Bol som 

šokovaný. Nevedel som, či tomu mám veriť či nie. Je naozaj možné, že je to moja mama? To 

neviem, ale rozhodne sa tejto stopy musím chytiť a držať sa jej. Nemám veľa času, pretože 

pani Tomsnová o tri týždne odchádza do Holandska za svojimi príbuznými, a potom by som 

dlho nemohol nič zistiť. A spýtať sa? To je riskantné. Nie je isté, že by som dostal odpoveď.   

Ale ja objasním túto záhadu a už viem, ako. 

 

 

 

                                                                                                                        Laura Kabáthová, 9.roč. 
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Ja sa volám Ja 
 

     Ahoj! Tento príbeh bude dosť čudný. Už aj názov je divný. 

Moje meno je Norbert. Ale každý ma volá zdrobneninou, Norko, Norbertík, Noruško, 

Norbertuško... Juj! 

Tak ako nedávno babka: „ Norko, ty môj anjelik, poď sem, však mi pomôžeš umyť riad! Však 

to pre mňa urobíš!“ Ja som si nahnevane tresol po čele, ale pomerne mierne odpovedal: „Áno, 

babka, už idem!“ Všetci ma volali ako malé dieťa. Až na školu. Tam ma volali priezviskom. 

Z mojich trúchlych myšlienok ma vyplašil  telefón. Volá mi mama: „ Norbertík, nevadí ti, že 

budeš doma sám? Musím zostať dlhšie v práci.“ Na meno „Norbertík“ sa pumpa zdvihla na 

najvyššie obrátky, ale celkom pokojne som odpovedal: „ Nie, mami, určite mi to nebude vadiť. 

Len no... alebo nič. Ahoj!“ a zložil som. 

Bol som strašne nahnevaný. Vedel som, že raz im poviem, že sa nevolám Norbertík, Norko ... 

, ale mám svoje poctivé meno Norbert. A bude to čoskoro.  
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Pozeral som televíziu, keď ma zrazu vyrušil príchod mamy: „ Norbertuško, zlatíčko moje, už 

som doma!“  Zišiel som dole, zvítali sme sa. Snažil som sa nejako mame naznačiť, aby ma 

nevolala zdrobneninou, ale moja snaha vyšla nazmar a priamo jej to povedať som sa 

neopovážil. Vrátil som sa teda k telke a dopozeral film. 

Prešlo niekoľko týždňov a mne tie meníčka už liezli na nervy. A poriadne.        Zrazu som dostal 

odvahu a pri najbližšej príležitosti som všetkým, celej rodine, dostatočne nahlas a dostatočne 

dôrazne vyhlásil:    

„Ja sa volám JA!“                                                                                 

                                                                                                                                  Lea Lieskovská, 5.A 
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Ples 
        Každoročne sa na našom gympli koná študentský ples, na ktorom sa volí kráľ a kráľovná 

plesu. Ako každý rok sa kráľom stane nejaké hebedo z futbalového tímu, ktoré bude v tej chvíli 

považované za plejboja. A kráľovná? To bude nejaká ozruta od roztlieskavačiek. Vezme si na 

seba róbu či šaty, ktoré prevetrá iba raz za život, obuje si štekle a bude sa tváriť, že je svetová. 

Každý zo školy vie, ako sa to skončí, tak neviem, prečo sa na tom každoročne tak bazíruje. Asi 

preto, lebo výbor pre výzdobu rád skúša novú parádu na plese. Alebo to môže byť aj preto, lebo 

profka chce byť stredobodom pozornosti, pretože ona vyhlasuje kráľa a kráľovnú plesu.  Keby 

sa ples nemal začať už o hodinu, asi by som nad tým PREČO dlhšie premýšľal. Aj tak každý 

zázrak trvá len tri dni. Musím sa ísť pripraviť. 

(o hodinu) 

Už stojím pred telocvičňou a vstupujem na ples. Kamarát vyprskol celý punč, keď ma uvidel, 

asi neočakával moju prítomnosť. „Július, čo tu robíš?“ prekvapene sa ma pýtal. Trochu 

nasrdene som povedal: „Čo by som tu asi  robil, Róbert, prišiel som na ples.“ Róbert odišiel 

a viac som ho už nevidel. 

Uvidel som však Milana, ako sa rozpráva sa Amandou, ktorá sa mu páči. Povedal jej: „Tá 

kvetina vo vlasoch ti sekne.“ Bol som prekvapený a trochu aj šokovaný, že jej povedal až šesť 

slov.  

Potom som sa hodinu len tak prechádzal po telocvični a pozoroval ľudí. Odrazu prišla profka, 

nastal totiž čas, kedy mala vyhlásiť kráľa a kráľovnú plesu. V momente, keď začala hovoriť, sa 

na ňu vylialo vedro s vodou. Všetci sme sa začali nahlas smiať. „Vráťte sa, vy uličníci!“ začala  

kričať na nedorastencov, ktorí vyšli spoza pódia a utekali smerom k východu. Nakoniec sa 

profky nahnevala a vyhlásila sa za kráľovnú plesu. 
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Aj keď sa to nezdá,  to nebolo to najdivnejšie, čo sa na tom plese udialo. Všetci totiž žrali mrle! 

Ale nebojte sa, ako sa nakoniec ukázalo, boli to len divne pomenované koláčiky Amandinej 

babičky, avšak niektorí to doteraz nevedia.  

Musím uznať, že toľko srandy som na žiadnom doterajšom plese ešte nezažil. Už sa neviem 

dočkať ďalšieho študentského plesu. Bude sranda? 

 

 

                                                                                                                             Laura Kabáthová, 9.roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                            -21- 

 



Zaviera sa už zbierka 

malá. 

Čo v nej bolo, to vám 

dala. 

Čítali ste každý 

riadok? 

Nech vám padne na 

úžitok. 
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