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DÚHA 2020/2021         XXV. ročník 

celoslovenská súťaž a výstava výtvarnej a literárnej tvorby detí 
 

 

SLOVO POROTY            VÝTVARNÁ TVORBA 

 
Celoslovenskú výtvarnú a literárnu súťaž Dúha, každoročne vyhlasovanú Ministerstvom 

školstva Slovenskej republiky, realizuje Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni. 
Hodnotenie poroty sa uskutočnilo 29. marca 2021 v priestoroch Kultúrneho Domu v Starej Ľubovni. 
  Po otvorení tohto zborníka ocenených prác detskej výtvarnej a literárnej súťaže DÚHA sa 
môžete presvedčiť, že aj napriek neprajným podmienkam v školách sa tento rok do súťaže zapojilo 
spolu 80 škôl so 431 prácami z celého Slovenska, vo všetkých vekových kategóriách. 
V 25. ročníku mali na výber z dvoch tém, do ktorých sa mohli žiaci zapojiť:  

1. Ovocie a zelenina – moji každodenní kamaráti 
2. Jeden deň s mojou obľúbenou rozprávkovou postavičkou. 
Témy súťaže, na ktoré bolo potrebné tvoriť, žiakov zaujali aj tento rok. Najviac zastúpených 

prác mala II. kategória, a to mladší žiaci od 6 – 10 rokov, kde bolo 191 prác. Mám návrh na novú 
tému: Mýty a legendy rodného kraja. Myslím, že by bolo dobre, keby deti poznávali a maľovali aj 
našich lokálnych hrdinov, nielen disneyovského Mickey Mousa alebo japonských Pokémonov. Sme 
veľmi radi, že sa každým rokom do súťaže DÚHA prihlasujú aj nové výtvarné talenty zo škôl a miest, 
ktoré sa doteraz súťaže nezúčastnili. Pevne dúfame, že to takto ostane aj naďalej. Pracovníčka 
osvetového strediska, Kristína Smreková, mala práce perfektne rozdelené podľa kategórií, čo veľmi 
urýchlilo prácu odbornej poroty. V prvom rade porota vylúčila zo súťaže práce, ktoré nespĺňali 
požadované kritéria. Väčšina výtvarných prác prišla v správnych formátoch A3, alebo aj vo formáte 
A2. Práce žiakov MŠ a mladších žiakov ZŠ boli prevedené v technike akvarel, respektíve mnohé 
práce boli kreslené tušom a kresby vyplnené vodovými farbami. Ostatné práce boli prevedené 
v technike tempera. Veľmi málo ich bolo v kombinovanej technike. Spôsob hodnotenia poroty nebol 
spôsobom prideľovania bodov, ale členovia poroty sa zhodli na nasledovnom postupe. Každý 
z porotcov mal pri každej kategórii možnosť vybrať podľa vlastného uváženia 2 – 4 práce na udelenie 
miesta. Potom sa zo 6 – 12 prác porotcovia dohodli na výbere, ktorým pridelili prvé, druhé a tretie 
miesto v každej kategórii, ale aj čestné uznania. Práca žiačky Lenky Starinskej zo ZUŠ v Starej 
Ľubovni zaujala aj mňa samotného – predsedu poroty. Rozhodli sme sa jej udeliť Mimoriadnu cenu 
súkromnej ZUŠ Andreja Smoláka v Snine, ktorej som zriaďovateľom aj riaditeľom. 

 Na záver by som chcel dodať, že v roku pandemickej situácie, kedy sa hlavne v ZUŠ neučilo, 
resp. učilo len veľmi málo, prišlo do súťaže pomerne veľa prác v dobrom výtvarnom prevedení. 
V niektorých prípadoch bolo vidieť, že práce neboli vytvorené v danom školskom roku, ale učitelia 
vybrali práce žiakov z predošlých rokov. Rád by som vyjadril presvedčenie, že sa situácia zatvárania 
škôl v budúcom školskom roku už nebude opakovať, a že sa deti budú môcť výtvarnej činnosti 
v školách venovať viac. 

   
 

 
                                                                                                                        Za odbornú porotu 
                                                                                                             Akad. mal. Andrej Smolák  
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DÚHA 2020/2021         XXV. ročník 

celoslovenská súťaž a výstava výtvarnej a literárnej tvorby detí 
 

 

OCENENIA             VÝTVARNÁ TVORBA 

 

I.KATEGÓRIA – MŠ ( 5 – 6 rokov ) 

 
1. MIESTO: DOROTA ŠUŠKOVÁ, 4 roky, S červenou čiapočkou v našej škôlke, MŠ, Skalité – 

Ústredie 632, Skalité – Ústredie 
2. MIESTO: LÍVIA CAPEKOVÁ, 4 roky, Máme doma ovocie, MŠ Skalité- Ústredie 632, Skalité – 

Ústredie 
2. MIESTO: VIKTÓRIA VACLAVOVÁ, 6 rokov, Moji zeleninoví kamaráti, ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, 

Púchov  
3. MIESTO: JAZMÍNA STRAKULOVÁ, 6 rokov, Ako som s troma holúbkami pomáhala Popoluške, 

MŠ, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa  
3. MIESTO: RASTISLAV KUKĽA, 4 roky, Červená čiapočka, MŠ, Komenského 24, Bardejov  

 

 
ČESTNÉ UZNANIE: 

LUCIA KOSIERADZKA, 5 rokov, Stolček zdravia prestri sa, Súkromná MŠ Benjamín, Senec 
ANNA HANOBÍKOVÁ, 5 rokov, Lomidrevo, MŠ, Komenského 24, Bardejov 

VIKTÓRIA VASSOVÁ, 5 rokov, Zeleninkovo-ovocná škola, EMŠ, Nám. legionárov, Prešov 

 
 

II.KATEGÓRIA – ZŠ – MLADŠÍ ŽIACI ( 6 – 10 rokov ) 

 
1. MIESTO: LIANA FILIČKOVÁ, 10 rokov, Môj skvelý deň s Rapunzel a kamarátmi Mimoňmi, ZŠ 

s MŠ, Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie  
2. MIESTO: VANESSA KOĽŠOVSKÁ, 9 rokov, Dlhý, široký a bystrozraký, ZŠ s MŠ, Plavnica  

2. MIESTO: LILIEN ŠVANCÁROVÁ, 7 rokov, Snehová kráľovná, ZŠ, Martinská 20, Žilina 
3. MIESTO: ZUZANA PERĎOCHOVÁ, 10 rokov, Zdravá pani Dyňa, ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, 

Púchov  
 
 

III. KATEGÓRIA – ZŠ – STARŠÍ ŽIACI ( 11 – 15 rokov ) 

 
1. MIESTO: TAMARA KRUTEKOVÁ, 14 rokov, Môj vysnívaný drak, ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 

cesta 1191/8, Lučenec 
1. MIESTO: HANA VOROBELOVÁ, 14 rokov, Splynutie s hladinou, ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov 

2. MIESTO: LUCIA MALATINCOVÁ, 15 rokov, Deň v Rokforte, ZŠ s MŠ, Školská 1575, Hriňová  
3. MIESTO: NINA VAŠKOVÁ, 14 rokov, Čaj o piatej, ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov 

 
 

ČESTNÉ UZNANIE: 
MICHAL TARABA, 11 rokov, Moja obľúbená desiata, ZŠ, Martinská 20, Žilina 
ALEXANDRA SABOVÁ, 12 rokov, Ja a vitamíny, ZŠ, Fatranská ul. č. 14, Nitra 

NINA BUCHOVÁ, 11 rokov, Rozprávkový škriatok, ZŠ, Jarná 20, Žilina 
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IV. KATEGÓRIA – ZUŠ – SZUŠ 

 

a) 5.-6. rokov - deti ZUŠ / MŠ 

 
1. MIESTO: BEÁTA GAŠPÁRKOVÁ, 6 rokov, Chutí mi, ZUŠ Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246, 

Považská Bystrica 
2. MIESTO: JANKA JANKOVÁ, 6 rokov, Pekný deň s malou morskou vílou, ZUŠ, Školská 590/3, 

Heľpa 
3. MIESTO: MATIAS MARCIN, 5 rokov, S kamarátom Sonicom v prírode, ZUŠ, Dlhý rad 30, Bardejov 

 

 
ČESTNÉ UZNANIE: 

IZABELA PÁLENIKOVÁ, 5 rokov, Vitamínky v ovocí a zeleninke, SZUŠ Heleny Madariovej, 
Krčméryho 837/2, Nitra  

 
 

b) 7.-10. rokov – mladší žiaci ZUŠ 

 
1. MIESTO: EVA ČANDÍKOVÁ, 8 rokov, Elzine kúzlo, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará 

Ľubovňa 
2. MIESTO: SOFIA HUBSKA, 8 rokov, Harry Potter, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa 

2. MIESTO: ZOE MARCINOVÁ, 8 rokov, Zoe a Pipi v kuchyni, SZUŠ, Dlhý rad 30, Bardejov 
3. MIESTO: LENKA STARINSKÁ, 10 rokov, Dobro, trest zla a čudesné mraky, ZUŠ Jána Melkoviča, 

Okružná 9, Stará Ľubovňa  
3. MIESTO: NINA GRECULOVÁ, 9 rokov, Hurá za dobrodružstvom, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, 

Stará Ľubovňa  
3. MIESTO: LUCIA ROSIVALOVÁ, 10 rokov, Ako vycvičiť draka, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 

Žilina 
 

 
ČESTNÉ UZNANIE: 

SEBASTIÁN KLAS, 7 rokov, Ako vycvičiť draka, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, Žilina  
 

 

c) 11.-15. rokov – starší žiaci ZUŠ 

 
1.MIESTO: SOŇA ČANDÍKOVÁ, 11 rokov, Svet hore nohami s Pipi, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9,  

Stará Ľubovňa 
2. MIESTO: TAMARA PREVUŽŇÁKOVÁ, 11 rokov, Zaváranie jahôd, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 

9, Stará Ľubovňa 
2.MIESTO: RICHARD PROKOP, 13 rokov, Parťáci v škole, ZUŠ, Hlavná 67, Moldava nad Bodvou 

3. MIESTO: TINA STRENKOVÁ, 12 rokov, Ja s Annou zo zeleného domu, SZUŠ Artik, Komenského 
8, Stará Ľubovňa 

 

 
ČESTNÉ UZNANIE: 

NATÁLIA KOYŠOVÁ, 11 rokov, Moje dobrodružstvá s Harry Potterom, ZUŠ, Poštová 809, Púchov 
OLÍVIA ŽEMBOVÁ, 11 rokov, Banánová pochúťka, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa 
JOLANA KONKOĽOVÁ, 11 rokov, Tanec s vílou, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa  
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MIMORIADNE CENY: 
 

CENA MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 
HANA VOROBELOVÁ, 15 rokov, Vôňa, chuť a dotyk našej záhrady, ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov  

 
 CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

KARIN KALETOVÁ, 11 rokov, Tajomstvo v semienku, ZŠ s MŠ, Nová Ľubovňa  
 

 CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA 
MÁRIA DUFALOVÁ, 10 rokov, Deň s mojou obľúbenou postavičkou Bloom, ZUŠ Jána Melkoviča, 

Okružná 9, Stará Ľubovňa  
 

 CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 
ĽUBOMÍR BEĽAN, 10 rokov, Jeden deň strávený pri Perinbabe, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, 

Stará Ľubovňa  
 

 CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA 
CAVIN KALIŠ, 6 rokov, Súboj s drakom, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, Žilina 

 
CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE 

KAMILA BLAŽOVSKÁ, 8 rokov, Deň s obľúbenou postavičkou, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9,  
Stará Ľubovňa   

 
CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV 

TERÉZIA LAUKOVÁ, 14 rokov, Peter Pán – sprevádza ma od detstva, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ, 
Školská 186/13, Chynorany 

 
 CENA POROTY 

KATARÍNA FRÖHLICHOVÁ, 8 rokov, Vitamínoví kamaráti, ZŠ s MŠ, Plavnica  
 

CENA SÚKROMNEJ ZUŠ ANDREJA SMOLÁKA - SNINA 
LENKA STARINSKÁ, 10 rokov, Keď som vhupla do príbehu, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9,  

Stará Ľubovňa   
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DÚHA 2020/2021         XXV. ročník 

celoslovenská súťaž a výstava výtvarnej a literárnej tvorby detí 
 

 

ODBORNÁ POROTA           LITERÁRNA TVORBA 

 

 

 

 

 

PREDSEDA POROTY 

Doc. PhDr. PETER KARPINSKÝ, PhD., SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 

 

 

ČLENOVIA 

 

PaedDr. EVA KOLLÁROVÁ, STARÁ ĽUBOVŇA 

Mgr. NINA KOLLÁROVÁ, PhD., STARÁ ĽUBOVŇA 

Mgr. KATARÍNA ŠČIGULINSKÁ, ŠAMBRON 
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DÚHA 2020/2021         XXV. ročník 

celoslovenská súťaž a výstava výtvarnej a literárnej tvorby detí 
 

 

SLOVO POROTY           LITERÁRNA TVORBA 

„Vírusy a baktérie, 
vonku to tam nimi žije. 

Ja sa ich však nebojím, 
zo zeleninky si odkrojím.“ 

René Rušin 
 
Pandémia korony už viac než rok ovplyvňuje náš život, nemožno sa preto čudovať, že sa 

dostáva aj do literatúry a rovnako aj v literárnych prácach zaslaných do súťaže Dúha 2021 sa motív 
choroby vyskytoval pomerne často.  

Malí literáti túto pliagu spomínali najčastejšie v kontexte témy Ovocie a zelenina – moji 
každodenní kamaráti. V próze i poézii sa objavovali opisy toho, ako ovocie a zelenina pomáhajú 
nášmu zdraviu, aké sú chutné, ako by sme im mali dávať prednosť pred čokoládou, lebo sú zdrojom 
vitamínov. Tieto texty boli veľmi poučné a ja sám som si pri ich čítaní uvedomil, ako málo zeleniny 
denne jedávam a že by som si mal na obed dať radšej šalát než vyprážaný rezeň. Napriek tomuto 
osvetovému dosahu v nich však občas chýbala „literárnosť“, akýsi nový, originálny pohľad na tému. 
O to pôsobivejšie boli básne, v ktorých ovocie a zelenina konotovali niečo iné, napríklad spomienku na 
starých rodičov („Dedko Miško, to je dar / neúnavný záhradkár. [...] Jeme samé vitamíny / 
z deduškovej zeleniny.“ – L. Plišková, resp. „Tú čarovnú vôňu starých mám / od najmúdrejšej ženy 
vypátram. / Dula, gdula, guňa, birš, bižalma, / mnoho zvláštnych mien to tajomstvo má.“ – L. L. 
Lavriková), pekného zážitku z domu (napr. mamin koláč a s ním spojené všetky príjemné pocity: 
„Siahneš vždy po červenej, sladkej / Pretože tie chytajú farbu krvi / A vlastnia žlté bodky krásy / 
V zelenej nádeji lásky dochucujúc / Ach, mamin koláč // Červené / Sladké“ – A. Zamišková) alebo sa 
stávali metaforou života („Život je ovocie / Niekedy sladký ako jahody / Inokedy kyslý ako citrón...“ – 
Adam Hnat), ľudí (napr. čerešne, ktoré majú v sebe kôstky, môžu v básni pripomínať človeka: „My, / 
sme tie sladké, / lesklé plody. / Vo vnútri každého z nás / je semienko, strom, les aj jeho tieň.“ – S. 
Čandíková), prípadne ovocie a zeleninu autori personifikovali, a tak sa z nich stali „naozajstní“ 
kamaráti (napr. mrkva v takejto básničke pripomínala mladú slečnu: „do oranžovej sukne / odetá / pod 
strapatým tričkom / ukrytá“ – K. Lehetová, jahody vás môžu pozvať na hostinu: „Pozvali ma na hody / 
kamarátky jahody. / Keď som prišiel tam, / bol som iba sám.“ – Michal Hulla, najhoršie však je, keď 
ožije celý zeleninový šalát a poriadne sa poháda: „Kričí mrkva: Kamarátky, / som zdravšia než 
čokoládky! / Ja som vlastne očný lekár, / šťava zo mňa, to je nektár.“ – S. Hudáková). 

Podobne aj v próze sa zelenina a ovocie objavovali ako zázračné plody, ktoré človeku dodajú 
silu a zdravie. Pri spracovaní tejto témy autori väčšinou písali rozprávkové príbehy, v ktorých ožívali 
jabĺčka, tekvice, mrkvy a spolu zažívali rôzne dobrodružstvá. Zeleninovo-ovocných poviedok bolo 
trošku menej, čo je celkom logické, táto téma sa viac hodila pre poéziu než pre prózu a mladým 
tvorcom sa asi zdala málo epická, málo príbehová.  

Naopak, v próze sa objavilo veľa súťažných prác venovaných téme Jeden deň s mojou 
obľúbenou postavou. Organizátori súťaže chceli autorom poskytnúť možnosť uniknúť zo všednej 
reality online vyučovania do sveta literárnej fantázie. V niektorých prípadoch sa tento zámer vydaril 
a súťažiaci ponúkli čitateľovi zaujímavé a originálne texty. V iných prácach sa zas nechali priveľmi 
spútať literárnou predlohou a vlastne len variovali známy príbeh, prípadne prerozprávanie prečítanej 
knihy. Aj v tomto prípade platí to, čo sme už spomínali, že pre čitateľa i pre poroty je zaujímavejšie, ak 
sa autor nenechá „doslovne“ spútať vypísanou témou, ale, naopak, nechá sa ňou inšpirovať, a tak 
vytvorí naozaj pôvodný a jedinečný text.  

Mimochodom, motív pandémie bol prítomný aj tu a deti nostalgicky spomínali na časy, keď 
mohli chodiť do školy a stretávať sa s kamarátmi.  

Z formálneho hľadiska sa v súťažných prácach objavovali pozitíva i negatíva, podobne ako 
v predchádzajúcich obdobiach – medzi tie negatíva jednoznačne patrili gramatické rýmy a mnohokrát 
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až „násilné“ spojenia rýmových dvojíc, pri próze by zas pomohla lepšia a dôslednejšia štylistická práca 
s textom (čím nemyslím zásahy vyučujúceho alebo rodiča, ale motivácia mladého spisovateľa k tomu, 
aby sa pokúsil na niektorých miestach text dopracovať a možno i rozpracovať).  

Napriek spomínaným drobným nedôslednostiam a nedostatkom môžem v mene poroty 
konštatovať, že súťaž Dúha 2021 aj v tomto zvláštnom roku dopadla veľmi dobre.  

Na záver sa chcem poďakovať nielen všetkým súťažiacim, ale aj pedagógom a rodičom za to, 
že aj v problematických časoch vedú deti k tvorivosti.  

Verím, že sa na budúci rok stretneme v zdraví a už bez korony.  
 
 

Za odbornú porotu 
doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. 

vedúci Katedry slovenského jazyka FF PU v Prešove 
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DÚHA 2020/2021         XXV. ročník 

celoslovenská súťaž a výstava výtvarnej a literárnej tvorby detí 
 

 

OCENENIA                 LITERÁRNA TVORBA 

 

 

II. KATEGÓRIA – POÉZIA 

 
1. MIESTO: ŠARLOTA VAŠKOVÁ, 8 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa 
2. MIESTO: PATRÍCIA FABISOVÁ, 8 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa 

2. MIESTO: NATÁLIA NEMERGUTOVÁ, 8 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa 
3. MIESTO: MICHAL MARTINČEK, 8 rokov, ZŠ, Vajanského 2, Skalica 

 

 
ČESTNÉ UZNANIE 

JAKUB KOŠČ, 8 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa 
MATEJ A JAKUB PAPÁNKOVCI, 8 rokov, ZŠ, Vajanského 2, Skalica 
BARBARA SENDREIOVÁ, 8 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa 
DOMINIKA TURZOVÁ, 7 rokov, ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov 

 

 

II. KATEGÓRIA – PRÓZA 

 
1. MIESTO: EMA JENDRUŠÁKOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Komenského 495/33, Námestovo 

2. MIESTO: AGÁTA BUTAŠOVÁ, 9 rokov, ZŠ, Vajanského 2, Skalica 
3. MIESTO: KATARÍNA SEKANOVÁ, 10 rokov, Cirkevná ZŠ Žofie Bosniakovej, Šurany 

 

 
ČESTNÉ UZNANIE 

TOBIAS CHOVANEC, 9 rokov, ZŠ, Komenského 6, Stará Ľubovňa 
MICHAL JURÍČEK, 8 rokov, ZŠ, Vajanského 2, Skalica 

 

 

III. KATEGÓRIA – POÉZIA 

 
1. MIESTO: DANIELA OLEJNÍKOVÁ, 15 rokov, ZŠ, Komenského 6, Stará Ľubovňa 

2. MIESTO: LUJZA LEA LAVRIKOVÁ, 14 rokov, ZŠ Okružná 17, Michalovce 
3. MIESTO: VERONIKA PLAVNICKÁ, 11 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa 

 

 
ČESTNÉ UZNANIE 

PAVOL ŠIMON BEŇO, 14 rokov, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica 
LUCIA PLIŠKOVÁ, 14 rokov, ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá 

ANETTA SADIVOVÁ, 13 rokov, ZŠ, Komenského 307/22, Svidník 
DAVID VILLEM, 14 rokov, ZŠ Andreja Kmeťa, Levice 

ALEXANDRA ZAMIŠKOVÁ, 14 rokov, ZŠ, Levočská 6, Stará Ľubovňa 
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III. KATEGÓRIA – PRÓZA 

 
1. MIESTO: KLÁRA VAŠČÁKOVÁ, 14 rokov, ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov 

2. MIESTO: VERONIKA GLÉZLOVÁ, 14 rokov, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica 
2. MIESTO: DIANA MARTINOVSKÁ, 15 rokov, ZŠ Andreja Kmeťa, Levice 

3. MIESTO: NINA MARUNIAKOVÁ, 13 rokov, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica 

 

 
ČESTNÉ UZNANIE 

ANDRIANA GABRIŠOVÁ, 16 rokov, ZŠ Podsadek, Stará Ľubovňa 
DIANA GALLÍKOVÁ, 14 rokov, ZŠ, Levočská 6, Stará Ľubovňa 

MARKO KOVÁČ, 14 rokov, ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec 
PAULÍNA LIČKOVÁ, 13 rokov, Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 
MATÚŠ NETOLICKÝ, 13 rokov, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice 

 

 

IV. KATEGÓRIA – ZUŠ – POÉZIA 

 
1. MIESTO: TINA STRENKOVÁ, 12 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 
2. MIESTO: EMA JELEŇOVÁ, 11 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

2. MIESTO: KLAUDIA ŠPROCHOVÁ, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 
3. MIESTO: MICHAL HULLA, 9 rokov, Súkromná ZUŠ, Ružová dolina 29, Bratislava 

 

 
ČESTNÉ UZNANIE 

VIKTÓRIA DANIŠOVÁ, 9 rokov, Súkromná ZUŠ, Nová Dubnica  
SÁRA HUDÁKOVÁ, 11 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

NELA CHOVANCOVÁ, 10 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 
RADOVAN OBROCHTA, 12 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

JAKUB OLEJNÍK, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

 

 

IV. KATEGÓRIA – ZUŠ – PRÓZA 

 
1. MIESTO: MATÚŠ DUBJEL, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

2. MIESTO: ANEŽKA ŠČURKOVÁ, 9 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 
2. MIESTO: TAMARA WOSKOVÁ, 8 rokov, Súkromná ZUŠ, Ružová dolina 29, Bratislava 

3. MIESTO: MIROSLAVA MRIŠOVÁ, 14 rokov, Súkromná ZUŠ, Nová Dubnica 
3. MIESTO: BARBORA PORČOGOŠOVÁ, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

 

 
ČESTNÉ UZNANIE 

BARBORA KURDELOVÁ, 12 rokov, Súkromná ZUŠ, Ružová dolina 29, Bratislava 
NATÁLIA MATOĽÁKOVÁ, 12 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 
BORIS SOLOVIOV, 9 rokov, Súkromná ZUŠ, Ružová dolina 29, Bratislava 
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MIMORIADNE CENY 

 
CENA MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR  

SOŇA ČANDÍKOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Levočská 6 a ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (poézia) 
 

CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
STANISLAV CHOVANEC, 14 rokov, ZŠ, Komenského 6, Stará Ľubovňa (próza) 

 
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA 

KAMILA LEHETOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Drábová 3, Košice (poézia) 
 

CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 
HANA VOROBELOVÁ, 15 rokov, ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov (próza) 

 
CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA 

RICHARD SÍKELA, 15 rokov, ZŠ Andreja Kmeťa, Levice (próza) 
 

 CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE 

NINA VOJTUŠOVÁ, 9 rokov, ZŠ s MŠ, Oščadnica (próza) 
 

 CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV 
BARBORA ČUREJOVÁ, 15 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (próza) 

 
CENA POROTY 

SOFIA MÁRIA DANIELOVIČOVÁ, 7 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (próza) 
 

CENA ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO KLUBU 
NATÁLIA TOČEKOVÁ, 11 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (poézia) 
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KÔSTKY ČEREŠNÍ 
 

Čerešne sú už dávno rozložené v zemi, 
lebo skutočná krása 

je očiam skrytá. 
Bez kôstok 

by neboli ani lahodné plody 
ani mohutné stromy. 

Ani kyslík, 
ktorý dýchame. 

My, 
my sme tie sladké, 

lesklé plody. 
Vo vnútri každého z nás 

je semienko, strom, les aj jeho tieň.   
 
 

DECEMBROVÉ TAJOMSTVO... 
 

kľaknem si 
k novému záhonu 

 
ponorím ruky do studenej hliny 

na prvý pohľad nepríjemná 
ale po dotyku 

prítulná 
 

šnúrky z mojich topánok 
sa vplazili do zeme 

pomáhajú najsuchšej pôde 
v záhrade 

 
zelené gombíky 

na kabáte sa rozjašili 
jeden sa zavesil na stonku prvej rastlinky 

ostatné ho nasledujú 
 

počkám 
 

až kým nedozrejú 
 

SOŇA ČANDÍKOVÁ 
CENA MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 

 
 

MALÝ PRINC, JA A TICHÁ PLANÉTA 
 

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna tichá planéta. Stáročia na nej zneli tie najkrajšie melódie, 
smiechom a džavotom detí a dospelákov boli zaplavené ulice, ihriská, poľné aj lesné cestičky. Kvílenie 
tisícok brzdiacich áut najmä na začiatku a konci víkendov sa stávalo niekedy až nepríjemným. 
Usmievaví ľudia sedávali na terasách, uchlipkávali si z horúcej kávy a večer si tínedžeri na 
diskotékach pospevovali žijeme len raz alebo dlouhá noc. Táto planéta sa volala Zem. Modrá, 
slnečná, veselá. Dnes je na nej akosi tichšie ... 

Je rok 2021. Asi najkomplikovanejší rok od môjho narodenia. Možno... Už skoro 12 mesiacov 
ráno ako každé iné, zvoní budík. Prebúdzam sa do prázdneho tichého domu. Mamka s ockom asi 
pred hodinou odišli do práce, potichu, aby ma nezobudili. Ej, oni sa majú ! V robote si môžu pokecať 
s kolegami. Skutočne. Naživo. Súrodenci sú mladší, oni tiež vyhrali. Tobi je v škole a Žanetka 
v škôlke, s kamarátkami a kamošmi. Ja som na tom najhoršie, ostal som sám na opustenej vesmírnej 
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lodi mojej detskej izby. Sám a môj „kamarát“ počítač. Otváram terajšieho „vraj kamoša“ ako každučký 
školský deň, snažím sa pripojiť a aspoň takto niekoho vidieť. Zadávam heslo. Opäť sa pripojenie 
nepodarilo, podobne ako včera, poskytovateľ internetových služieb zasa zlyháva a v škole tomu 
nechcú veriť. Hnevám sa. A to nepríjemné ticho počujem vo vlastných ušiach.  

Znudene pozerám do preplnenej poličky nad počítačom, na ktorej sú knihy z môjho detstva. 
Ako rád som niekedy čítal! Minule ma mamka upozornila, že keď v tých krásnych knižkách ani 
nelistujem, mohol by som z nich aspoň utrieť prach. Tak čo už, keď pripojenie na online hodinu 
zlyhalo. S utierkou v ruke nechtiac čítam aspoň názvy kníh, mám tu najmä rozprávky. A hľa, moja 
najobľúbenejšia! Vyberámju z poličky, otváram ju asi na piatej strane a v skicári môjho 
bezinternetového počítača si začínam kresliť môjho starého rozprávkového kamaráta. Zrazu sa začal 
hýbať, jeho červený plášť zavial až ku mne. V ruke držal milovanú červenú ružu. Usmial sa na mňa 
a pohľadom plným priateľstva mi naznačil, aby som ho nasledoval. Na jeho maličkú planétu B612.   

Aj na nej bolo ticho, ale také vrúcne a pokojné. Z otvorov debničiek vystrkovali svoje 
usmievavé tváričky malé ovečky a akýsi letec sa tešil, že svoje stroskotané lietadlo predsa opravil 
a mohol ním dopraviť svojich nových kamarátov domov. O chvíľu k nám pricupitala kamarátska líška, 
ktorú si niekedy môj starý rozprávkový kamarát skrotil, aby nebola sama. Cítili sa spolu dobre a do 
kamarátskeho tímu zobrali aj mňa.  

„Vidím, že si smutný, „prihovoril sa mi môj staro-nový kamarát. „Čo sa to deje vo vašom 
svete? Vieš, aj keď som niečo začul z tvojich rozhovor s rodičmi, nie všetkému rozumiem,“ pokračoval 
a krehkú červenú ružu nepustil z ruky.   

„Vieš, Malý princ, v našej malej krajine a na celom svete sa doposiaľ žilo celkom fajn, ľudia 
boli k sebe milí. Ale láska začína pomaly umierať a smútok a strach sa plazí do všetkých kútov 
planéty. Prišiel k nám neviditeľný silný nepriateľ a my nevieme, odkiaľ a kedy zaútočí. Ľudia sa nechcú 
stretávať, rozprávať sa, podávať si ruky, objať sa, lebo sa boja, že ten neviditeľný stojí za ich 
chrbtom.“ 

Malý princ sa na mňa vľúdne usmial a podal mi svoju červenú ružu, ktorú doteraz pevne 
zvieral v ruke, so slovami. „ Keď ľudia budú naďalej veriť rozprávkovému víťazstvu dobra nad zlom, vy 
neviditeľného nepriateľa prekabátite“, poznamenal. „Len musíte pevne držať spolu a navzájom si 
pomáhať,“ doplnila ho jeho kamarátka líška.  

Moji rozprávkoví kamaráti a ich maličká planéta B612 sa zrazu akosi zmenšili a ja som sa 
ocitol opäť v svojej detskej izbe.   

 V mojom počítačovom skicári žiarila malá červená ružička...  
Keď sa mamka s ockom a Žanetka s Tobim vrátia dnes domov, v dome zrazu nebude ticho. 

Žanetka bude podskakovať s bábikou v náručí a Tobi vybehne na dvor s hokejkou v ruke. Poľné 
a lesné cestičky začnú onedlho ožívať nielen piesňami spevavých vtákov a na konci leta sa možno 
budú opäť lúčiť študenti s letnými prázdninami so slovami dlouhá noc či žijeme len raz.  

Lebo takto by si to prial môj kamarát Malý princ a takto si to želáme my. S červenou ružou 
lásky a priateľstva v rukách. 

 
STANISLAV CHOVANEC 

 CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 
 

MRKVA 
 

do oranžovej sukne 
odetá 

pod strapatým tričkom 
ukrytá 

 
obľúbená 

chutná 
zdravá 

 
bomba vitamínová 

 
tlačím ju do seba 
skúmam jej chuť 

 
uvidím o mesiac 
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JABLKO 
 

maľujem 
zelenou 

žltou 
červenou 
pridávam   
vôňu leta 

cítim 
zdravú chuť 

 
preberám 

 
vyberám 

 
ktoré je lepšie 

 
KAMILA LEHETOVÁ 

CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA 
 
 

NÁHODNÉ STRETNUTIE ŠIJACIEHO STROJA A MAČACÍCH OČÍ 
 

„Je obsadené,“ odvrkla Zuza na otázku, či si môžem prisadnúť. Opäť mi prischlo miesto za stolom 
v rohu jedálne s jedinou rozheganou stoličkou. Deti ako zvyčajne popresúvali zvyšné stoličky k stolom 
obľúbených žiakov, ktorých priateľom štyri miesta na sedenie nestačili. Nesťažovala som sa, keďže 
aspoň ostalo viac miesta pre mňa, ale všadeprítomný úškrn lemujúci potupnú cestu k stolu ma 
nesmierne iritoval.  

V školskej hierarchii plním podradnú úlohu pre jednoduchý dôvod. Od ostatných ma delí hlboká 
priepasť odlišnosti. Oblečenie z mojej skrine sa nepodobá šatám žiadnej baby či chlapca v ročníku. 
Nikdy mi nezáležalo na drahých značkách a módnych trendoch, všeobecná mienka o mojom 
svojskom zjave mi je rovnako ľahostajná. Nevýhody vyplývajúce z tohto postavenia mi znepríjemňujú 
život viac ako názory iných. Väčšina učiteľov ide s prúdom, čo znamená horšie výsledky pri odpovedi, 
neplatia pre mňa žiadne pozitíva triednej solidarity (stále sa čudujem, koľko ich je), a nakoniec, musím 
spomínanú scénu v jedálni trpieť takmer každý deň. Som však vďačná za to, ako jednoducho a bez 
možných sklamaní sa mi predostreli povahy spolužiakov zameraných len na hodnotenie vzhľadu.  

Zo školy som prišla znechutená z rozumového nastavenia školy postavenej práve v meste, kde 
žijem. V detskej izbe nebolo na rozdiel od školy všetko po starom. Na stole stál veľký šijací stroj. 
Úmysel viesť dcéru k ručným prácam a povinnostiam previazaný milou stuhou bol pre rodičov 
nanajvýš výhodný. „Venovala ti ho babka. Chcela ho darovať mne, ale myslím si, že ty ho využiješ 
lepšie.“ Uškrnula som sa na mamu snažiacu sa vyvrátiť moje dohady. „Nebojte sa, do nákupného 
centra už nikdy nevkročíte, ušijem všetko, čo mi prikážete, pani moja,“ odpovedala som pokorne. 
Teraz sme zadržiavali smiech obe.  

Z úvah o tom, čo by som si pomocou nového prístroja mohla zhotoviť, ma vyrušil Edov ľahkovážny 
skok na labilný darček. Podobné nápady môžu vzniknúť len v mačacích hlavách. Bezstarostná mačka 
sa v tvare klbka uvelebila na neveľkom povrchu stroja. Pozrel na mňa a labužnícky zatvoril oči...  
Kýchla som si tak, že to museli počuť až na ulici. Vyľakaný kocúr vyskočil s roztiahnutými labkami do 
výšky priemerného človeka. Dopadol na rovné nohy, ale aj tak ostal celé popoludnie naježený 
a nanajvýš v strehu. Nevedela som, či ho mám ľutovať, smiať sa alebo obdivovať presné vyplnenie 
môjho želania. Niečo mu jeho samoľúbosť a istotu predsa muselo zraziť.  

Večer sa už zotavený posadil k miske s neskonalou túžbou vo veľkých čiernych očiach. Na 
zaužívaní zvyk pri chvíľkovom zdesení zrejme nezabudol. Tmavé zrenice sa mi vrývali z očí rovno do 
srdca. Stačilo si domyslieť klobúk, opasok a dôležité čižmy a Kocúr v čižmách bol na svete. Pri 
otváraní konzervy som sa zarazila. Nápad mi vhupol do mysle ako obratná mačka. Konečne som 
vedela, čím z hlavy odoženiem skleslé pocity.  

Po vyučovaní som nakúpila všetko potrebné. V behu do izby som musela kvôli Edimu pletúcemu 
sa pod nohy nachvíľu spomaliť, no pri stroji som už nestrácala čas a sprevádzaná maminými radami 
som nedočkavo začala s prácou.  
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Výsledok som si natešene obzerala. Na malé, prekvapivo vydarené čižmičky som bola patrične 
hrdá. Hlavný bod programu mal však ešte nastať. Z postele som slávnostne preniesla zívajúceho 
Ediho a čo najjemnejšie som mu navliekla topánočky. Sedeli mu perfektne. Navyše sa ani nesprával, 
že mu niečo nie je pochuti. Spokojne si vykračoval, stanovenú úlohu s potešením prijal. Zapáčilo sa 
mu byť odvážnou postavičkou z populárnej rozprávky.  

Ľahla som si do postele chichotajúc sa z Ediho, ktorý si ani na noc nenechal vyzuť obľúbený 
doplnok. Moju pozornosť zaujal tenký hlas so zvláštnym prízvukom. Nápadne sa niečomu podobal. 
Keď som si všimla jeho pôvodcu, spoznala som ozvenu mačacieho mraučania. Predo mnou sa 
vznášal Edo. Hovoril ľudskou rečou. Mal obuté nové čižmičky doplnené klobúkom s perom, plášťom 
a opaskom s kordom. Nevedela som, ako reagovať. Hlas pokračoval v rozprávaní, takže mi 
neostávalo nič iné, než počúvať. „Prišiel som ti odovzdať dôležitýý odkazzz,“ ozvalo sa v izbe ťahavo. 
„Ukáž ma svojííím spolužiakom a neoľutujeeeš! Nezabudni sa so mnou zladiiiť... Využi potenciááál 
babkinho stroja naplnoo!“ Predstieraná hrozivosť ma rozosmievala. „Tichooo! Ešte jedna veec... Musíš 
vedieť, že ťaa...“  

Prebudilo ma Edovo mraučanie. Možno práve dopovedal vetu zo sna, len mačacou rečou, 
pomyslela som si. Budík ma mal zobudiť až o hodinu. Nechcela som riskovať, že ma bude po nociach 
strašiť kvôli nesplnenej úlohe podobný prízrak. Zazvonenie budíka ohlasovalo hotový druhý výrobok.  

Keď som si do vlasov naaranžovala bavlnenú čelenku, Edov pohľad prezrádzal spokojnosť. 
Ostávalo jediné. Všetky fotky Ediho v čižmách boli neodolateľné, nemusela som dlho vyberať. 
Príspevok som po zverejnení fotky skontrolovala tesne pred odchodom z domu. Už teraz mal stovku 
laikov. Zvolila som si novodobý spôsob ukázania domáceho miláčika, keďže neviem, či by ma 
vrátničky pustili do školy s mačkou. Na chodbách sa mi dostávalo nadmieru pozornosti, obzeranie 
nebolo zhrozené ani výsmešné. Obdivné pohľady som opätovala rovnako prekvapená. Niekto 
vychvaľoval môj účes, ďalší roztomilého kocúra.  

Na obede som núdzu o miesta nemala, no uprednostnila som roh miestnosti. So šibalským 
úsmevom som sediac na vratkej stoličke každému želala vznášajúcu sa mačku s veľkými očami, ktorá 
by mu ukázala správny smer. 

 
HANA VOROBELOVÁ 

 CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 
 
 

RODINA JOŽKA MRKVIČKU 
 

Rodina Jožka Mrkvičku bola veľmi neposlušná. Jeho dvaja bratia, tri sestry, mama, tatko 
a dvaja starí rodičia, ktorí bývali v jednom veľkom dome, jedli iba cukríky a sladkosti. Celé dni pili iba 
sladené nápoje. A čo robili, keď ich začali bolieť zuby?  

Keď začali dedka Mrkvičku bolieť zuby, zašiel do malej drevenej kôlne, ktorá bola za ich 
veľkým domom a vyrezával malé drevené koníky. Vyrezával ich celé dni a noci, až kým tá bolesť 
neprestala. 

Keď začali babku Mrkvičkovú bolieť zuby, začala štrikovať dlhé červené šály. Vždy ich 
naštrikovala aspoň desať, ak nie dvadsať.  

Jožko sa im snažil vysvetliť, že ak nebudú jesť zdravé jedlá a umývať si pravidelne zuby, 
bolesť zubov bude veľmi zlá. Ale nikto ho nepočúval.  

Jedného dňa začali bolieť zuby aj mamku Mrkvičkovú a ocka Mrkvičku. Rozhodli sa, že budú 
tancovať ako zbláznení. Tancovali celý deň, až kým sa neunavili a nezaspali postojačky v tanečnom 
postoji. Ale mali jeden problém, lebo bolesť zubov im dlho nedovolila vyspávať. 

 Jožko povedal: „Mali by ste si umývať zuby!" Ale nikto jeho rady nepočúval. Jožko bol z toho 
veľmi smutný, lebo vedel, že ak by jedli zdravé jedlá a umývali si zuby, tak by ich zuby neboleli. Jožko 
sa rozhodol, že na druhý deň ich všetkých zoberie k pánovi zubárovi. 

Pán zubár mal svoju ordináciu v neobyčajne zvláštnom kaštieli. V čakárni bolo veľa 
zaujímavých letákov, obrazov a predmetov, ale žiadni pacienti okrem Jožkovej rodiny. 

Vtedy sa otvorili dvere a pán zubár ich pozval do svojej ordinácie: „Poďte, poďte, sadnite si!“ 
Lekár mal na sebe dlhý čierny plášť a bol veľmi bledý. „Vyzerá skoro ako...“ šepkal Jožko. Ordinácia 
plná divných strojov, ktoré pripomínali mučiace nástroje a menovka na plášti zubára: Pír Vam Sladký, 
Jožkovi veľa naznačili. Hneď mu preblyslo hlavou čosi strašné. Keď si spojil celé meno dokopy 
a správne poukladal písmenká, zakričal: „VAMPÍR SLADKÝ!“  

V tom momente za uzamkli všetky východy a pán Sladký sa s čudne vyzerajúcim nástrojom 
začal približovať k dedkovi. „Otvorte ústa!“ povedal. Dedko Mrkvička otvoril ústa a pán Sladký sa 
nebezpečne rýchlo blížil k dedovým otvoreným ústam, ale malý Jožko mal plán. Kopol ho do nohy, 
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a keď stratil rovnováhu, priviazal ho do druhého hnedého zubárskeho kresla. „Teraz nám už nič 
nemôžeš urobiť!“ skríkol víťazoslávne Jožko.  

Pán Sladký sa usmial: „Toto ešte nie je koniec.“ Zrazu zmizol a v celej ordinácii začalo lietať 
aspoň sto netopierov, ktoré zaplnili celú ordináciu. 

„A už je po nás,“ povedala babka Mrkvičková.  
Jožko odvrkol: „Ešte nie!“ a zobral si čudesný prístroj, ktorý vyzeral ako drevený meč. Jožko 

sa oháňal zbraňou napravo a naľavo. Všetky netopiere naňho útočili a hlasno pišťali. Vtedy si Jožko 
spomenul na mrkvu, ktorú vždy nosí vo vrecku. Mrkvu nakrájal dreveným mečom a kúsky vyhodil do 
vzduchu v ordinácií. Každý netopier, ktorý si zobral mrkvu zrazu zmizol.  

„Funguje to!“ skríkol. Až vtedy si všimol jedného veľkého netopiera, z ktorého mal zlý pocit.  
„Rýchlo si všetci musíme umyť zuby! Možno to pomôže!“ nahováral Jožko svojich blízkych. Aj 

keď tí s umývaním zubov trochu otáľali, nakoniec si všetci svorne umyli zuby.  
Zrazu sa z netopiera vykľul lekár v bielom plášti s milým úsmevom. „Dovoľte moji milí, aby 

som sa vám predstavil. Volám sa Mudr. Sladký a ďakujem vám za záchranu života,“ povedal neznámy 
doktor.    

Celá rodina Jožka Mrkvičku s prekvapením pozrela na pána v plášti a rýchlo sa ponáhľali 
z tohto čudného miesta. Nikto z nich si neuvedomil, že ho už nebolia zuby. To si uvedomili, až keď 
rýchlo uháňali autom domov. 
Od toho dňa všetci jedli zdravo a umývali si zuby každý jeden deň, pretože sa obávali ďalšej návštevy 
zubára. 
 

RICHARD SÍKELA 
 CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA 

 
 

KAMARÁTKY Z OBCHODU 
 

Bol posledný deň v roku. Štvrtok. Mama ma poslala na nákup. Ani trochu sa mi nechcelo, ale 
viete, ako to chodí. S mamou v týchto veciach nie je rozumná reč. A tak som bola v obchode a do 
košíka otrávene dávala mlieko, maslo, jogurty, keď vtom...  

Zazrela som dve dievčatá. Dve úplne rovnaké dievčatá. Akoby jedna druhej z oka vypadli. Tá 
vľavo, držala košík a tá vpravo, vyberala z regála najchutnejší chlebík. 

Podišla som k nim a spýtala sa: „Ako sa voláte?“ „My sa voláme Danka a Janka,“ odpovedali 
sestričky. Chvíľu som ostala ticho, pretože hovorili, akoby tam bola iba jedna. Určite sa im zdalo, že 
som nejaká čudná a tak sa radšej ozvali: „A ako sa voláš ty?“  
„Ja som Nina,“ spamätala som sa konečne. V obchode sme sa dosť dlho rozprávali, keď vtom Janka 
vraví: „Joj, Danka, už by sme mali ísť, mama chce určite chystať silvestrovskú večeru.“ A tak sme sa 
rozlúčili a išli domov.  

Prázdniny sa skončili, no pre epidémiu sme sa ešte dlho učili doma. Konečne sa však blížil 
deň, keď sme sa mali vrátiť do školy. V nedeľu večer som si všetko svedomito pobalila: učebnice, 
zošity, peračník, vreckovky, rúško, náhradné rúško, dezinfekciu... Výrobcovia školských tašiek 
s vírusom určite nepočítali, pretože tú moju som ledva zapla. 

Ráno som vstúpila do triedy a hádajte, čo sa stalo! Uvidela som Danku a Janku! Veselo si 
vybaľovali veci a chystali sa na prvú hodinu. Danka s Jankou ma tiež zbadali a pribehli ku mne. „A ty 
tu čo robíš?“ opýtali sa opäť ako jedna. 
„Ja sem predsa chodím do školy!“ odpovedala som. 
„My tiež,“ chichotali sa tie dve. 
„Ako je možné, že som vás tu nikdy predtým nevidela?“ pýtala som sa nechápavo. 
„My sme druhom ročníku, a potom ešte aj na jeseň, chodili do „béčkarskej“ triedy,“ vysvetľovala 
Danka. 
„Tá je predsa v úplne inej budove,“ rozmýšľala som nahlas. 
„Presne tak,“ prikyvovala pre zmenu Janka a hneď aj pokračovala. „Dvaja naši spolužiaci sa pred 
Vianocami presťahovali do iného mesta. Dostali od Ježiška nové bývanie. No, a vaša pani učiteľka 
bude mať predsa čoskoro bábätko. V tomto roku už do školy nenastúpi, preto pani riaditeľka obidve 
triedy spojila. Takže teraz sme všetci „áčkari.“ 
„Jupííí!“ vyhŕklo zo mňa. Asi som to povedala dosť nahlas, pretože odrazu sa celá trieda pozerala na 
mňa. 
„Kde sedíš?“ opýtala sa Danka, aby prerušila trápne ticho. 
„Tamto pri okne. A kde vy?“  
„Pri dverách v druhom rade,“ povedala Janka.  
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„Tak to sme susedky.“ 
„Crrrn, crrrn,“ zazvonilo na hodinu. 

Naša nová pani učiteľka, Zuzana Hrušková, sa všetkým zapáčila. Je veľmi milá a mám ju 
naozaj rada. Ale ešte radšej mám Danku a Janku, moje najlepšie kamarátky z obchodu. 

  
NINA VOJTUŠOVÁ 

CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE 
 
 

ELZA NA ŠPAGÁTE 
 
Každý dospelý bol raz dieťaťom. S týmto obdobím sa spája obdobie sledovania rozprávok, 

vytváranie si svojho vlastného sveta a fiktívne priateľstvá s imaginárnymi kamarátmi. Títo kamaráti, 
naši rozprávkový hrdinovia nám pomáhali prekonávať strach z tmavej detskej izbe pri zaspávaní, 
alebo nás rozveselili, keď sme boli občas smutní. Aj ja som od detstva mala svoju obľúbenú rozprávku 
Ľadové kráľovstvo. Videla som ju niekoľkokrát, a zakaždým som si všimla v tejto rozprávke vždy niečo 
iné, čo ma zaujalo. No samozrejme najviac hlavná hrdinka Elza. Moja mamka aj napriek tomu , že nás 
bolo viac detí, a nemáli sme toho nikdy nazvyš, neodolala mojim prosbám a slzám mať tričko aj legíny 
s Elzou, zápisník, omaľovanku, sponky, ruksak do školy, obaly na zošity, dokonca som aj od ocka 
vydrankala posteľné obliečky, na ktorých bola podobizeň Elzy. Bola to moja veľká hrdinka a priateľka. 
Páčilo sa mi na nej všetko. Keď som bola mladšia páčili sa mi jej krásne dlhé žlté vlasy a modré oči, 
pretože som túžila mať také oči i vlasy ako mala Elza. Nechcela som mať čierne vlasy a tmavé oči. 
Mala tiež krásne modré šaty , bola vždy krásne učesaná, a žila na krásnom zámku, kým ja v osade, aj 
keď v dome s vlastnou izbou. Na Elze sa mi páčilo aj to, ako sa pekne správala ku svojej mladšej 
sestre Anne.  

Jedného krásneho, slnečného dňa sme sa vybrali s mamkou, a s mojou mladšou sestrou na 
ľubovniansky jarmok. Mamka nám dovolila ísť aj na kolotoče. Boli sme skoro na každom. So sestrou 
sme sa veľa nasmiali, aj keď sme sa báli. Objímali sme sa tak silne, že sme nemohli ani dýchať. Keď 
som bola na kolotoči, cítila som sa, ako keby som lietala. Mala som pocit, že musím svoju mladšiu 
sestru ochrániť, aby nespadla. Predstavovala som si, že som ako Elza, ktorá vládne počasiu. Keď 
sme boli úplne vysoko pootvorila som oči, ktoré som privrela od strachu, a zrazu som videla balón, na 
ktorom bola Elza. Uvedomila som si , že moja kamarátka Elza je vždy so mnou. Keď kolotoč zastavil, 
rozbehla som sa ku stánku, kde boli balóny s obrázkom mojej kamarátky Elzy. Najprv som sa len 
dívala, a potom som sa začala s Elzou z balóna rozprávať. Ujo, ktorý predával balóny, na mňa začal 
kričať. Myslel si , že chcem balón ukradnúť. Ja som sa však pokúšala len za šnúrku balón trochu 
stiahnuť, aby som sa mohla viac porozprávať s Elzou. Vyrozprávala som jej, že som ju zbadala 
z kolotoča, a hneď som sa rozbehla za ňou. Zrazu pri mne stála moja mamka. Ujo v stánku, začal 
mamke nadávať, vraj si má zobrať odtiaľto svoje dieťa, alebo kúpiť balón. Mamka mi ho nechcela 
kúpiť, pretože potom by musela kúpiť aj sestre, a toľko peňazí nemala. Moja mladšia sestrička 
poprosila mamku, aby mi ho kúpila, vraj ona nechce balón. Veľmi som sa potešila, nahla som sa 
k sestričke, a pošepkala jej, že odteraz môže byť Elza aj jej kamarátkou. Sestra sa potešila 
a súhlasila. Mamka mi balón priviazala o zápästie, aby mi neuletel. Celú cestu som sa s Elzou 
zhovárala. Samozrejme som jej predstavila aj moju mladšiu sestru. Dva dni som si balón s Elzou zo 
zápästia dole nedala. Takto som s mojou najlepšou kamarátkou Elzou strávila spoločne celý víkend. 
V nedeľu večer mi ho mamka odviazala, pretože v pondelok som musela ísť do školy. Priviazala mi ho 
preto o moju posteľ. Zo školy som utekala rýchlo domov, pretože na mňa doma čakala moja najlepšia 
kamarátka.  

Dnes na to už len s úsmevom spomínam. Vtedy som si neuvedomovala, prečo sa mi tak 
páčila Elza, a prečo som si ju tak obľúbila. Dnes sa na to pozerám z inej stránky. Bola veľmi odvážna, 
ničoho sa nebála. Dokázala všetko vyriešiť, a v rozprávke aj krásne spievala. Mala zázračnú moc, 
všetko zvládnuť. A to bolo to, čo ja som nemala. Bola som bojazlivé dieťa. Aj keď som šla vtedy na tie 
kolotoče, pomohlo mi práve to, že som si predstavila, že som Elzou a musím ochrániť svoju mladšiu 
sestru, ale v skutočnosti som sa veľmi bála. Dnes mám pätnásť rokov, a moja malá neter má vo svojej 
izbe všade, kde sa obzriete Elzu. Vidím, že moja Elza bude ešte nejakú chvíľu v mojej blízkosti, aj keď 
už nepočujem jej hlas ako kedysi, neviem sa s ňou už zhovárať, no občas počujem moju malú neter 
ako sa s bábikou Elzou zhovára a zaspáva s ňou. Občas si k nej ľahnem, pustíme si na mobile našu 
obľúbenú Elzu. Neterka má len päť rokov, ale napriek tomu, si obe tajne pri sledovaní tejto rozprávky 
vždy dávame poriadne mrazený nanuk, samozrejme, že môj brat o tom nikdy nevie. Keď nasneží pred 
našim domom musí stále stáť náš verný priateľ Olaf, tak ako kedysi keď som bola malá ja, a pomáhal 
mi ho stavať môj brat.           
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Verím, že moja verná priateľka Elza z môjho života tak skoro neodíde. Aj keď sa s ňou už 
nezhováram, spomienky na naše spoločné rozhovory v mojej posteli, alebo na prechádzkach zimnou 
krajinou mi ostali hlboko vryté v pamäti.   

 
BARBORA ČUREJOVÁ 

 CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV 
 
 

XXX 

 
V časoch, keď všade rástli iba ovocné stromy, 

na jednej storočnej jabloni dozreli tri nádherné jabĺčka. 
Jedno, to najmladšie, žlté, bolo také lesklé, 

že každý, kto prešiel okolo, si musel ihneď nasadiť slnečné okuliare. 
Svietilo totiž silnejšie ako slnko. 

Každému, kto sa ho dotkol, sa rozžiarila tvár. 
Dali mu meno Slniečko. 

To druhé, staršie, bolo zelené. 
Ale skoro nikto ho nevidel, 

lebo za ním boli zelené kopce a splývalo s nimi. 
Ale nebolo smutné. Naopak, celé dni sa smialo a smialo, tak ho všetci počuli. 

Každý, kto sa ho dotkol, sa ihneď rozosmial. 
Volali ho Smieško. 

Tretie jabĺčko, najstaršie, bolo červené. 
Voňalo tak krásne, že sa jeho vôňa šírila do ďaleka. 

A o kráse ani nehovorím! 
A kto sa ho dotkol, rozbúchalo sa mu srdce. 

Volalo sa Srdiečko. 
Keď Slniečko, Smieško a Srdiečko dozreli, 

rozkotúľali sa do sveta, 
aby tam rozdávali radosť všetkým ľuďom... 

 
SOFIA MÁRIA DANIELOVIČOVÁ 

CENA POROTY 
 
 

 PARADAJKA  
 

včelia pieseň odohnala zimu 
semienko sa poslednýkrát odrazí v mojich očiach 

s úsmevom sa zakryje hlinenou prikrývkou 
zatvorí oči 

a spí až kým sa naše pohľady znova nestretnú 
zelené rúčky sa chcú priblížiť k slnku 

deň čo deň sa šplhajú k oblohe 
kvety svojou sladkosťou priťahujú včely 

drobné žlté kvietky 
sa postupne premieňajú na zelené guľôčky 

dozrejú na krásne červené tanečnice 
so zeleným venčekom 

 
po zahryznutí 

sa otvoria všetky moje zmysly 

 
 

NATÁLIA TOČEKOVÁ 
CENA ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO KLUBU 
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II. KATEGÓRIA – POÉZIA 
 
 

MOJE SLIVKY 
 

V záhradke na strome visí, 
oválny plod modrý- kyslý. 

Vo vetre sa sem-tam kyvká, 
je to sladká, chutná slivka. 

 
Slivkový lekvár, to je mňam, 

veru ho veľmi rada mám. 
Lekári nám stále vravia, 

že ich chuť dá veľa zdravia. 
Natrhám si ich veru plný kôš , 
tieto plody nepotrebujú nôž. 

 
Keď pozerám na koláčik, už mi tečú slinky, 

nikdy nezanechám z neho omrvinky. 
Na exotické ovocie síce tiež chuť mám, 
ale veľkým, chutným slivkám neodolám. 

 
Celý rok čakám na ich chuť, 

a potom keď dozrejú, 
utekám tú najsladšiu odtrhnúť. 

 

ŠARLOTA VAŠKOVÁ, 1. MIESTO 
 
 
 

MALINA – RUBÍNOVÝ DIAMANT 
 

Obľúbené ovocie alebo zelenina, 
u mňa by túto súťaž vyhrala malina! 
Malinka červená, vyzretá, sladká, 

svojou vôňou a chuťou ma vždy hladká. 
 

Výzorom je poskladaná akoby z korálikov, 
či rubínovo krvavých diamantíkov. 
Krášlia nám záhradku za plôtikom, 
dráždia nás maličkých maškrtníkov. 

 
Mám rada sirup, koláč, tortu aj penu, 

uvítam z malín každú odmenu. 
To je to ovocie, ktoré ma teší. 

Pri malinách zabúdam aj na svoju alergiu 
a nič vtedy neriešim. 

 

PATRÍCIA FABISOVÁ, 2. MIESTO 
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RAKYTNÍČEK 

Na záhrade máme krík, 
taký ako nemá nik. 
Ostré tŕne veru má, 

na škorcov sa pozerá. 
 

Oranžové bobule, 
chutia ako marhule. 

Pre zdravie má veľké plus, 
robíme si z neho džús. 

 
Vitamínov veľa má, 

celému telu prospieva. 
Covid sa ho veľmi bojí, 

on je liekom, čo ho zlomí. 
 

Volá sa rakytníček, 
hneď je s ním zdravší dníček. 

Meno má veľmi krásne, 
preto o ňom píšem básne. 

 
NATÁLIA NEMERGUTOVÁ, 2. MIESTO 

 
 
 

MOJA ZDRAVÁ DESIATA 

Zelenina zdravá je, 
rastie v našej záhrade. 

Reďkovku a rajčiny 
v jedálničku mám, 

cez prestávku na desiatu 
všetko popapkám. 

 
Ovocie tiež veľa vitamínov má, 

rýchlo bežím do chladničky 
a s chuťou ich vyberám. 

Jahoda a malina, 
s nimi je vždy pohoda, 

do misky ich dám 
a na tortu nakladám. 

 
Po ovocí a zelenine  

máme prázdnu chladničku, 
preto končím básničku! 

 
MICHAL MARTINČEK, 3.MIESTO 
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MANDARÍNKA 
 

My sme štyria v rodine, 
Schoval som si mandarínku 

do postele pod perinku. 
 

Skončiť v mojom brušku nechce, 
pred spaním mi básne šepce. 

 
Ráno si ju ošúpem 

a s chuťou ju celú zjem. 
 

V noci mi však nabehli slinky, 
na tú chuť mojej mandarínky. 

 
Celú som ju zjedol sám 

a na ráno nečakal. 
 

JAKUB KOŠČ, ČESTNÉ UZNANIE 
 

 
 
 

NAŠI ZDRAVÍ KAMARÁTI 
 

Každý deň s bratom či sám, 
jabĺčko si vychutnám. 

 
Čučoriedku modručkú, 
nájdeme ju na kríčku. 

 
Ananás je veľká šiška, 

odhryzne si z neho myška. 
 

Mrkvička sladučká, 
do polievky dobručká. 

 
Brokolicu zelenú, 

pečieme na večeru. 
 

Ovocie a zelenina, to sú naši kamaráti, 
priateľstvo s nimi sa oplatí! 

 
Kamarátstvo s nimi baví, 

lebo chceme zostať zdraví! 
 

MATEJ A JAKUB PAPÁNKOVCI, ČESTNÉ UZNANIE 
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O OVOCÍ 
 

Ocko zbiera slivky v sade, 
mamka hrušky na záhrade. 

 
Jabĺčko sa pyšne tvári: 

„Som najkrajšie na konári!“ 
Hrozno veselo sa smeje: 

„Oberte ma, už som zrelé!“ 
Hruška zasa prosíka: 
„Dajte ma do košíka!“ 

 
Ovocie sme pozbierali, 
do košíka poukladali. 

V zime sa nám všetko zíde, 
keď bacil nečakane príde. 

 
BARBARA SENDREIOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 
 

SEN O RUŽENKE 
 

Včera bol piatok. 
Navštívil ma malý škriatok. 

Pošepkal mi do uška, 
aby som zavrela očká. 
Keď som očká zavrela, 
Ruženku som zazrela. 

Poď sa Dominika, poď sa hrať, 
nechce sa mi viacej spať! 
Spolu sme sa hrali, smiali, 
veľmi pekne sme zabávali. 

Bol to ozaj krásny deň. 
Škoda, že to bol len sen! 

 
DOMINIKA TURZOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 

 

II. KATEGÓRIA – PRÓZA 
 
 

 

AKO PREŽIŤ ŽIVOT 
 

Bol pekný, zasnežený deň. Pri pohľade z okna som si povedala, že dnes je vhodný čas 
vyskúšať bežky. Musím vám povedať, som len začiatočníčka, teda som bola viac na zemi ako na 
bežkách. Dokonca som si udrela hlavu, ale našťastie sa mi nič vážne nestalo. Aspoň som si to 
myslela. Tie pády mi dali poriadne zabrať a veru som z nich aj poriadne vyhladla. Veľmi som sa tešila, 
že si dám niečo dobré pod zub. Po príchode domov som utekala rovno k chladničke. Na moje veľké 
prekvapenie bola chladnička prázdna. No nie celkom. Boli v nej len uhorka a paprika. Už som natiahla 
ruku, že si dám uhorku, keď sa zrazu ozval tichý hlások. „Nejedz nás, sme ešte mladé! Chceme si 
ešte užiť život!“ povedala paprika. Prišlo mi to čudné, no napriek tomu som sa opýtala: „A v chladničke 
máte aký život?“ Opäť sa ozvala uhorka: „No nudný, ale aj tak, sme ešte mladé a nič pekné sme 
nezažili!“ Mozgové závity mi išli na plné obrátky, a až po minúte som na niečo prišla. „Dobre, ukážem 
vám ako si môžete život užívať! Súhlasíte?“ „Áááááááno.“- nadšene kričali obidve. „Tak môžeme 
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začať“, povedala som. „Máte rady sneh?“, pre istotu som sa radšej opýtala. „Počkaj, sneh to ja taká 
biela studená vec?“ ozvala sa paprika. Prikývla som. „Určite nám bude zima, nemyslíš?“ pridala sa 
uhorka. „Máte pravdu, ale ja vás poriadne oblečiem!“, oboznámila som ich s mojim zámerom a odišla 
som hľadať niečo vhodné, do čoho by sa tie dve zmestili. Netrvalo dlho a už bol outfit na svete. Pre 
uhorku ponožka a pre papriku malá čiapočka. Celé natešené sa rýchlo obliekli a o malú chvíľku sme 
už boli vonku. Spolu sme sa sánkovali, guľovali a bláznili na snehu. Dokonca sme robili v snehu aj 
anjelov (aj keď paprika a uhorka ich mali čudných). Keď sme sa poriadne vyšantili, navrhla som, že je 
čas na teplé kakao a dobrý film. Paprika a uhorka kakao nechceli, zato fascinovane hľadeli na film. 
Očividne sa im veľmi páčil. Samozrejme k dievčatám patrí aj starostlivosť o zovňajšok. Po filme sme 
sa do toho pustili. Začali sme nechtami, ktoré som im nalakovala (bolo to dosť ťažké, lebo nechty majú 
príliš malé). Obidve boli veľmi spokojné. Ani som sa nenazdala a deň sa pomaly končil. Papriku a 
uhorku som uložila spať do chladničky, ja som si ľahla samozrejme do postele. Ráno som sa zobudila 
a moje prvé kroky viedli ku chladničke. Pomaly som ju otvorila. Tie dve tam ešte stále boli, ale keď 
som sa ich opýtala, ako sa vyspali, neodpovedali mi.  

Keby som o tom povedala rodine, neuverili by mi. Tak som si tento zážitok nechala radšej pre 
seba.   

 
EMA JENDRUŠÁKOVÁ, 1. MIESTO 

 

 

PYŠNÉ TEKVIČKY 
 

Bolo raz jedno dievčatko Anička. Rada si na záhradke pestovala ovocie a zeleninu. Raz 
dostala od dedka semienka a už sa tešila, ako si ich zasadí. Prišla jar a s príchodom lastovičiek si 
Anička zasadila semienka.  

Ako semienka rástli, začali sa medzi sebou rozprávať. Rástli z nich krásne tekvičky a malá 
zelená guľka. Tekvičky sa guľke posmievali, že ju nikto nebude chcieť, lebo je obyčajná, zelená.  

Anička sa o rastlinky vzorne starala. Rástli ako z vody a už bol čas na zber. Tekvičky sa tešili, 
upravovali svoje oranžové hlávky už od rána. Ale keď Anička prišla, namiesto pyšných tekvičiek si 
vzala tú obyčajnú zelenú guľu a povedala: „Ty si môj krásny melón, šťavnatučký a sladučký.“  

Tekvičky boli sklamané a dni a noci preplakali od sklamania. Anička si pre ne prišla až na 
jeseň a tekvičky pochopili, že sa nesmú už nikdy nikomu vysmievať, lebo to najdôležitejšie sa skrýva 
vo vnútri. 

 
AGÁTA BUTAŠOVÁ, 2. MIESTO 

 
 
 

OVOCIE A ZELENINA – MOJI KAŽDODENNÍ KAMARÁTI  

„Kamarátstvo je pre mňa veľmi vzácny dar. Cennejší ako ktorýkoľvek darček. Kamarátov mám 
veľa, ale tie najlepšie sú Lenka a Barborka. Okrem nich sa denne stretávam aj s oveľa menšími 
kamarátmi. To sú ale neviditeľní kamaráti, ktorí sú ukrytí v rôznych jedlách. Sú pri tom pre nás veľmi 
dôležití a nenahraditeľní. Podobne ako moje dve kamarátky. Mám radosť, keď môžem byť v blízkosti 
mojich kamarátok. Okrem toho, že si rozumieme, zažijeme spolu každý deň veľa zábavy a srandy. 
Desiatujeme, hráme sa, cvičíme, chodíme na výlety, turistiky, navštevujeme krúžky. Myslíte si, že 
v týchto činnostiach sa nestretneme s inými priateľmi? Veru áno.  

Na čítaní sa písmenká A, B, C, D, E, K tvárili veľmi dôležito, hlavne v prvom ročníku, keď som 
sa s nimi ešte len oboznamovala. Pritom sú to aj názvy vitamínov. Pamätám si, že v prvom ročníku 
nás pani učiteľka oboznamovala s písmenkami aj hravou formou, keď sme z nášho tela zhotovili tvar 
daného písmena. Počas telesnej výchovy sa stretávam s kamošom D. Vonku sa ma dotýka v podobe 
slnečných lúčov. Tento vitamín mi v dnešnej dobe dokáže posilniť aj imunitu. Keď skončí druhá 
vyučovacia hodina, je čas na desiatu. So zábavným pocitom sledujem niektorých spolužiakov. Viacerí 
z nich ohŕňajú nos nad desiatou. Pozorujem aj náhodných nadšencov, ktorí chodia s mrkvou v ruke. 
V triede máme takú štvrtácku zajačicu Lucku. Každý deň si pochutnáva na šalátovom liste. Mojou 
obľúbenou desiatou je tuniak s celozrnným pečivom. Béčko prospieva k správnej funkcii svalov 
a výborne naštartuje moju pamäť. Pamätám si, že nedávno nám v školskej jedálni pripravili moje 
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obľúbené jedlo. Zelenú farbu v tanieri zvyčajne deti nemajú rady. Sledujem to, keď im pani kuchárka 
podáva tanier so špenátovou, alebo hrachovou polievkou. No ja zelenú milujem a špenátovým 
haluškám neviem odolať. Po výdatnom obede mi padne vhod broskyňa, banán, či jablko. Maminka 
lekárnička, mi vravela, že okrem potrebných vitamínov, obsahujú aj vodu a iné prospešné látky. „DETI, 
SPAŤ !“ , zvolala mamka a mne napadlo, že by som si ešte niečo dala. „Veď ja som ešte nevečerala!“ 
Vzala som si iba cereálie s mliečkom. Dobre mi padli a ja som spokojne zaspala.  

Teraz môžu moji noví kamaráti – vitamíny v mojom tele, robiť zázraky. Teší ma, že ich mám 
dostatok a tak ma chránia pred chorobami. COVID neteš sa! Zbytočne si na mňa brúsiš zuby. 

„JA SA BRÁNIM DOBRÝM ŠTÍTOM, NEODOLÁM VITAMÍNOM!“ 
 

KATARÍNA SEKANOVÁ, 3. MIESTO 
 
 
 

MOJI KAMARÁTI OVOCIE A ZELENINA 
 

 Je rok 2021, ťažký rok. 
 Rok, keď je veľký problém nájsť si kamaráta. 

Som z dediny, kde všade okolo je počuť smiech, krik a aj plač malých detí. No teraz sa každý 
bojí vyjsť sám von, aby sa nenakazil, tou ohavou. Tou nákazlivou chorobou, ktorá teraz vyčíňa. 

 Nikdy som nemal rád zeleninu a ovocie bolo to bleeé... Keďže, kvôli tej ohave sme boli všetci 
doma, a ja som silný alergik, mama zhodnotila, že všetko zlé je na niečo dobré. Začneme pestovať, 
keď sme všetci doma. 

Mojej mamy túžba bola vypestovať melón. Všetci sa z nás smiali, že je tu zima pre náš melón, 
že on jej tu nevyrastie. No nás to neodradilo. Každý deň som ho chodil polievať a rozprával som sa 
s ním. Mamka vraví, že je to dôležité, že aj oni žijú. Keď som tak raz polieval a spieval si:        

 
Rastni, že nám rastni 
melónik náš sladký. 
Polejem ťa, 
okopem ťa, 
ty môj kamoš milý, 
tečú mi už sliny .. 
 

môj spev prerušila zeleninka, ktorá rástla v skleníku a prihovorila sa mi.: „Neboj sa Tobi, 
nebuď smutný. 

Keď sa budeš s nami kamarátiť, pomôžeme ti prekonať túto zlú situáciu. Ona nebude večne. 
Keď nás budeš jesť, budeš mať dostatok, vitamínov na boj s vírusmi a baktériami. Neboj sa, nemôže 
to trvať večne. Dobro vždy zvíťazí nad zlom.“ 

Po tomto krátkom rozhovore som začal jesť zeleninu 
a ovocie. Snažíme sa odolávať tej OHAVE.  
Dokonca sme vypestovali aj spomínaný melón, ktorý nám každý závidel. 

 
TOBIAS CHOVANEC, ČESTNÉ UZNANIE 

 

 

JABĹČKA OD JANÍČKA 
 

V malom domčeku pod hradom býval chlapec Janko. Mal veľmi rád ovocie a zeleninku. No 
najradšej si pochutnával na jabĺčkach a mrkvičke. Na malom dvorčeku pestoval mrkvu, tekvicu, hrach, 
petržlen a jabĺčka.  

Aby sa jeho záhradke darilo, chodil si pre hnoj k jednej strynej. Netušil však, že ovociu 
a zeleninke dáva zázračný hnoj.  

Po troch dňoch, keď sa Janko tešil z peknej úrody, počul tenký hlások. Povedala niečo 
mrkvička alebo sa hašteria zrnká hrášku? Nie, to predsa jabloň spieva!  

 
„Máš rád Janíčko moje jabĺčko, 

no dal si si len máličko. 
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Daj si Janíčko sladké jabĺčko, 
budeš žiariť ako slniečko.“ 

 
Janíčko sa tomu začudoval, no dal si ďalšie jabĺčko. Bol z toho taký očarený, že naozaj žiaril 

ako slniečko. 
Janíčko sa utekal pochváliť ľuďom, akú zázračnú jabloň on má. Každý chcel ochutnať jabĺčko 

z Janíčkovej jablone. Dokonca aj sám pán kráľ prišiel ochutnať. A naozaj, bola to pravda! Každý kto 
ochutnal jabĺčko od Janka, žiaril ako slniečko. 
 Tie jabĺčka boli tak chutné, sladké, zdravé a čarovné, že každému vyčarili úsmev na tvári. 

 
MICHAL JURÍČEK, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 

 
 

 

III. KATEGÓRIA – POÉZIA 
 
 
 

TAJNÉ STRETNUTIE 
 

Za oknami už dlho zúri búrka 
a my pijeme bylinkový čaj – 

-ja a márnomyseľný Belgičan 
 

osamelý 
sympatický 

mierne snobský 
puntičkár 

 
Tiež chcem byť raz ako on – vyriešiť raz niečo veľké. 

 
Rozprávam mu teda, 

ako v meste (podozrivo!) všetko stíchlo, 
ako ihriská sú (podozrivo!) prázdne, 

ako (podozrivo!) dávno nebola som so starkými, 
ako v triede na nástenke stále máme september 

a necítiť už vôňu myrhy ... po-do-zri-vo... 
 

On však ticho zastaví ma, 
rovné fúzy, jeho pýcha, nadvihnú sa od úsmevu 

„Čo sa deje, monsieur? Snáď tie moje podozrenia...?“ 
Postaví sa, položí si na stôl šálku... 

a pustí sa do objasňovania 
svojej najnovšej vražednej zápletky! 

 
 

DANIELA OLEJNÍKOVÁ, 1. MIESTO 
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TAJOMSTVO STARÝCH MÁM 
 

Tú čarovnú vôňu skríň starých mám 
od najmúdrejšej ženy vypátram. 
Dula, gdula, guňa, birš, bižalma, 

mnoho zvláštnych mien to tajomstvo má. 
 

Malý kríček aj päťmetrový strom 
cudzokrajný, svoj chráni tajne dom. 

Ruži podobá sa bielym kvetom, 
tisícročia kráča s ľuďmi svetom. 

 
Keď vám dula rastie pred dverami 
vraj dom ochráni aj pred strigami. 

Ovocie, čo na dne skrine tróni, 
pred moľami všetky šaty bráni. 

 
Tá vôňa nejedného očarí, 

už nie je mnoho bižálm v chotári. 
Tvári sa, že je sladké jablko, 

od neho má však guňa ďaleko. 
 

V jeseni ju isto neminiete, 
žltý voňavý plod hneď nezjete. 
Chuť časom jedinečne iná je, 

v kompóte to ovocie každý zje. 
 

Zbrojnoš Sancho Panza dulou liečil, 
hoc sa mu chorý Don Quijote priečil. 

Žalúdku i brucha bôľu zbaví, 
od dávnych vekov sme po nej zdraví. 

 
Staré mamy o duliach viac vedia, 
deťom svojim o nich rozpovedia. 
Tajomstvo kvetov, ovocia, stromu 
dá zdravie, ochranu svojmu domu. 

 
Záhrady staré strážia poklady, 

dnes už ich ťažko niekto nahradí. 
Babičky však stále dobre znajú, 
to, že plody čarovnú moc majú. 

 
LUJZA LEA LAVRIKOVÁ, 2. MIESTO 
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KOCÚR FERO 
 

Môj kocúr Fero 
mi svoju lásku dvakrát vracia 
keď som chorá- vyzdraviem 

keď som smutná- usmejem sa 
keď problémy mám velikánske – pohladí ma 

Kocúrik môj! 
Zahojí všetok bôľ 

chvostíkom mi vlasy pohladí 
i nos pošteklí. 

Pritúli sa každý deň 
mimo nás ide svet. 

Skáčeme spolu po lúke a zbierame vôňu trávy 
i chuť malín v temnom lese 

i váľame sa vo voňavej tráve... 
Svet patrí iba nám! 

Môj kocúrik je čarodejník, 
čo rozveselí môj deň, moje smutné myšlienky. 

Rozprávkovo mám tak vďaka nemu stále... 
A ja? 

Ja môžem byť princezná môjho kocúra Fera. 
 

VERONIKA PLAVNICKÁ, 3. MIESTO 
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OPICE 
 

A je to tu, priatelia! 
Prišiel deň môjho narodenia. 

 
Samé ticho ani muk, 

kukal som jak taký puk. 
 

Deň sa striedal s nocou, A JA? 
Len som krčil nosom. 

 
Zrazu prišiel prvý, druhý, tretí rok 

a už som mal ruky v bok. 
 

A tu pri mne čudo zvláštne, 
doteraz mi nie je jasné, 
odkiaľ sa to zrazu vzalo 

a v mojej posteli sladko spalo. 
 

Štyri nohy, hlava, chvost - 
plyšový pes pre radosť. 

 
Tak si teda žijeme nejaký ten rok, 

kým sa preorientujem na rock a pop. 
 

Žilo sa nám spolu dobre, veru hej. 
Jednoducho povedané – bolo to oukej. 

 
Ale potom prišla na rad knižka – neveľká velice. 

Volala sa jednoducho: Opice z našej police. 
 

Súrodenci, sranda, juchú – sú to moji kamoši, 
Ich huncútstva mi vyčarujú úsmev až po uši. 

 
Veru by som neveril, 

koľko srandy s nimi prežijem, 
tomu, kto mi túto knižku daroval, 

doteraz stále ďakujem. 
 

Teraz je však všetko inak. 
Štrnásť rokov za nami 

a moji kamoši „odložení“ s ostatnými hračkami. 
 

Vždy sú ale po ruke, 
keď ma berú puberťácke muke. 

 
PAVOL ŠIMON BEŇO, ČESTNÉ UZNANIE 
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ZELENINOVÝ DEDKO 
 

Dedko Miško, to je dar, 
neúnavný záhradkár. 

 
Kedysi, keď nebol s nami, 
nebýval tu pod Tatrami. 

 
Na Zemplíne v teplúčku 
chytal ryby v potôčku. 

 
Toto mu však nestačilo,  
u nás sa mu zapáčilo. 

 
Preletel mu každý rok, 
prihlásil sa dôchodok. 

 
Toľko času, kde ho trávi? 
Záhradku si rýchlo spraví. 

 
Od jari do jesene 

my mu všetko pojeme. 
 

Najskôr je to reďkovka, 
potom jarná cibuľka. 

 
Ďalej šalát, jahody. 

Vždy nás pozve na hody! 
 

Cez prázdniny uhorky 
vkladáme do komôrky. 

 
Aj keď nám tak dobre trávi, 

deduška to nezastaví. 
Cuketku a tekvicu  

smažíme cez ulicu. 
  

Na jeseň nám pripraví, 
pochúťky zo záhrady. 

 
Mrkva, zeler, fazuľa, 

len očami zagúľa. 
 

Dedko je k nám veľmi milý, 
nešetríme svoje sily. 

 
Za to všetko, čo mu zjeme, 

záhradôčku zrýľujeme. 
 

On je strážcom nášho zdravia, 
jeho ruky všetko spravia. 

 
Jeme samé vitamíny 

z deduškovej zeleniny. 
 

LUCIA PLIŠKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
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JA A ONY... 
 

Je divné necítiť nič? 
Je divné cítiť sa ako jablko? 

Jablko, ktoré nežije, len existuje. 
To je ono, to sú tie správne slová. 

Poslednú dobu už necítim nič. 
Necítim sa byť šťastná.  

Nie som ani smutná, ani veselá. 
Cítim sa ako bez duše, ako prázdna váza. 

Prázdna váza, v ktorej chýbajú kvetiny. 
Nikto nepostrehol, že som iná. 

Alebo to iba ja nechcem, aby to postrehli? 
Neviem, veď ja nespoznávam ani samú seba. 

Je divné stratiť všetko? 
Strážiť všetko ako jablko, ktoré sme odtrhli od stromu. 

Ostalo samé, ostali iba spomienky. 
Mala som veľa kamarátok, aspoň na si myslím, že to boli kamarátky. 

A boli sme ako jablká, zelené jablká. 
Ale časom oni začervenali a ja som ostala zelená. 

Ostala som sama. 
Aj priateľka, ktorá bola dlho zelená so mnou, začervenala tiež. 

Nechápem, v čom sme iné, 
veď vnútri sme rovnaké, alebo nie? 
A prečo sme my ľudia ako jablká? 

Niektoré sú zvonka ako obraz Leonarda da Vinciho, 
ale zvnútra sme ako trpké trnky. 

A naopak, tie škaredé jablká sú ako medovníky... 
 

ANETTA SADIVOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
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RECEPTÁRIUM 
 

Chcete vidieť moji milí, 
skade som nabral toľko sily? 

Čokoládu nerád vidím, 
každý deň si však zacvičím... 

 
Ovocie je dobrá vec,                                                                                                                                       

to vie každý vzdelanec. 
Od ocina jabĺčko,                                                                                                                                      

s chuťou zjem ho ľahučko. 
Od babičky strapec hrozna,                                                                                                                               
aj to je zdravé, to sa pozná. 
Od dedka zjem broskyňu,                                                                                                                                     

v každú dennú hodinu. 
 

A od brata hruštičku,                                                                                                                                                      
od sestry vitamínov krabičku.                                                                                                                        

Lesné ovocie či mango z exotiky,                                                                                                                                        
ľahko urobím aj najťažšie cviky. 

Najhoršie však je,                                                                                                                                             
keď chýba vitamín Dé                                                                                                                                     

Na slnko chodiť musíme                                                                                                                                            
a „déčkom“ sa zásobíme. 
Nesmú chýbať ani ryby,                                                                                                                                                                     

ak chceme robiť pekné zhyby. 
 

Zdravý budem, plný sily,                                                                                                                                 
skúste to tiež, moji milí. 

Ráno vstanem, raz-dva-tri,                                                                                                                                     
byť lenivý sa nepatrí. 

Cvičiť začnem s radosťou,                                                                                                                       
celý deň prejde s ľahkosťou.. 

 
Na raňajky vločky, mliečko,                                                                                                       

 na obed ryžu a kuracie mäsko. 
Po jedle krátky oddych si zaslúžim,                                                                                                                                          

olovrant ovocím a zeleninou nahradím. 
Na večeru zas nič ťažké (pre pekné sny)                                                                                                                                          

ryžové chlebíky, zelenina – také sú moje dni. 
 

Pred spánkom si ešte zacvičím,                                                                                                                              
hlavu si parádne vyčistím.                                                                                                                                     

Večer už však radšej nejem,                                                                                                                              
ráno sa veselo (od hladu) smejem.                                                                                                                                     
Takto bez problémov schudol som,                                                                                                                   

veľa kalórií spálil som. 
Asi tak vyzerá môj celý deň,                                                                                                                                  

moja váha je dôkazom, to mi ver. 

 
DAVID VILLEM, ČESTNÉ UZNANIE 
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PÔVABNE 
 

Jedny sú zelené 
Jedny sú červené 
Jedny sú sladké 

Jedny sú nedozreté 
 

Sú príchuťou mocnej bohyne 
Výzorom maľované princezné 

Pôsobia pôvabne 
I neodolateľne dobre 

 
Jedny zelené 

Jedny červené 
Jedny sladké 

Jedny nedozreté 
 

Siahneš vždy len po červenej, sladkej 
Pretože tie chytajú farbu krvi 
A vlastnia žlté bodky krásy 

V zelenej nádeji lásku dochucujúc 
Ach, mamin koláč  

 
Červené 
Sladké 

 
ALEXANDRA ZAMIŠKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 
 

III. KATEGÓRIA – PRÓZA 
 
 
 

KLAMSTVO SA NETOLERUJE ANI NA MARSE 
 

Zajtra na rohu ulice pri zmrzlinárni, zajtra na rohu ulice... Opakovala som si dookola. Volala mi 
totiž moja dobrá kamarátka, že by ma rada videla. Narodeniny mala minulý víkend a ja som jej ešte 
nestihla odovzdať mnou vlastnoručne vyrobený darček. Vždy snívala o tom, ako sa raz dostane 
vesmírnou loďou na Mars. Ušila som jej z maminých starých šiat malého astronauta. Mal brčkavé 
čierne vlasy, oči a pery mal vyrobené z gombičiek, telo obšité fialovou látkou, ktorá bola jemne 
pozlátená. Pripomínala čarovný prášok, ktorý by Kika na Marse našla. Na nohách mal mohutné 
topánky a namiesto helmy pripevnenú plastovú žiarovku.  

Ráno som sa zobudila na hlasný budík v maminej izbe. Vraj má pôsobiť ako šumivé more. Pre 
mňa to bol skôr nepríjemný piskľavý zvuk. Posadila som sa na kreslo vedľa postele a obula si teplé 
ponožky. Keď som sa postavila na prah dverí, mama už chystala raňajky a nalievala čaj do 
bodkovaných hrnčekov. „Dnes idem s Kristínou na zmrzlinu,“ oznámila som mame. Pri čakaní na 
odpoveď mi z vrecka zazvonil telefón. „Prepáč, ale dnes nemôžem prísť. Včera mi zomrela mačka, 
keď spadla zo stromu. Ideme ju pochovať.“ V tej chvíli som sa potichu zasmiala. „ Ale, Kika, ty predsa 
žiadnu mačku nemáš“ odvetila som. „Povedala som moja mačka? Myslela som susedkinu. Vieš, pani 
Magda chová doma všeličo, a tak ma poprosila, aby som ju pochovala na záhrade pod stromom.“ Ešte 
raz sa ospravedlnila a rýchlo zložila. Vyzeralo to, ako keby jej utekal autobus a žiadny iný nešiel. 
Neverila som tomu, čo povedala. Kristína mačku nemá a teta Magda, ktorá mimochodom býva o dva 
bloky ďalej, má na mačky alergiu. Sem-tam k nej chodím pomáhať, jej lebo je už stará a nevládze. 
Najčastejšie jej chodím po drevo do drevárne, aby si mohla v dome zakúriť. Z jej komína vidno dym aj 
v lete. Vlastne počas všetkých ročných období.  
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Vedela som, že mi Kristína nepovedala pravdu. Rozhodla som sa pani Magdu navštíviť. 
Cestou som sa zastavila v zmrzlinárni a kúpila si moju najobľúbenejšiu zmrzlinu. Vanilkovú. Kika si 
vždy kupovala jahodovú a navzájom sme si ich miešali. Chutilo to bombovo.  

Magdin dom bol na pohľad veľmi skromný. Vpredu mal tri okná s medenými parapetmi a z 
vnútra presvitali bledoružové záclony. Farba domu bola pôvodne oranžová, no za tie roky sa stratila. 
Dom mal sivú strechu a vysoký komín. Keď som sa nadýchla, ucítila som príjemnú vôňu domáceho 
jahodového džemu. Magda stála pri kuchynskej linke a miešala niečo v hrnci veľkou varechou. 
Posadila som sa na roztrhanú pohovku a porozprávala som Magde o Kristíninom klamstve. Magda 
bola milá starká, z ktorej vyžaroval pokoj a láskavosť. Navrhla mi, aby som Kike ešte raz zavolala. 
„Nedvíha.“ Povedala som nie veľmi nadšene. Zrazu mi prišla správa. Myslela som si, že je to od 
mamy, ktorá ma už očakáva doma s obedom. Bola od Kiky. „Ospravedlňujem sa, že som ti nezdvihla 
telefón. Presne vtedy som platila nákup pri pokladni.“ Prečítala som nahlas. „Nie je náhodou nedeľa? 
V nedeľu sú vždy všetky obchody zatvorené. Ach, drahá Kristínka,“ pokrútila hlavou starká.  

Nachvíľu som sa nezmyselne zapozerala do steny predo mnou, no Magda ma vyrušila jej 
prosbou, aby som jej doniesla drevo. Mala som divný pocit. „Čo ak sa jej niečo stalo. a preto si všetko 
vymýšľa. Alebo sa so mnou nechce stretnúť?“ Odomkla som dvere do drevárne. To, čo som tam 
videla ma prekvapilo. Na drevenej lavičke oproti mne sedela malá postava chlapca.  

„Viem, že sa trápiš kvôli svojej kamarátke. Môžem ti pomôcť,“ rýchlo zo seba vychrlil 
Pinocchio. Nevedela som, ako mám reagovať. Po čase zo mňa vypadlo: „Ako?“ „Viem ju prinúť, aby 
hovorila len pravdu a už nikdy neklamala. Ak bude zas klamať, budeme to vedieť, pretože jej za každú 
novú lož narastie nos. Podobne ako mne. A predsa, komu by sa páčil taký nos?“ Jeho hlas znel 
presne tak, ako som si v detstve predstavovala. Prvotný šok opadol, usmiala som sa a prikývla hlavou 
na znak súhlasu. Pinocchio počkal v drevárni, kým som nanosila drevo a rozlúčila sa s Magdou.  

Keď sme prechádzali cez prechod na ceste, z diaľky na nás mávala Kristína. Pinocchio do 
mňa silno štuchol a žmurkol. Vedela som, že ak bude Kristína klamať, tentoraz to aj uvidíme. Pomaly 
sa približovala. Po zbadaní môjho nového kamaráta sa tvárila veľmi čudne, až sa jej vytvorili jemné 
vrásky na čele. Nebolo prirodzené vidieť rozprávkovú postavičku len tak sa prechádzať po meste. 
Zastala predo mnou a snažila sa ma objať. Ja som ju však nahnevane zastavila. Zarazene sa na mňa 
pozrela a dvihla obočie. „Prečo si mi klamala?“ Myslela som si, že sa hneď prizná. „Neklamala som ti. 
Každé slovo bola pravda.“ Zrazu sa Kristínin nos o trochu zväčšil. Pinocchio sa potmehúdsky zasmial 
a varoval Kiku, aby radšej povedala pravdu, keď nechce ísť na plastiku nosa. Kika sklonila hlavu 
a začala rozprávať: „Klamala som, pretože som šla na hodinu baletu k mojej sesternici. Zavolala mi 
len včera večer. Je to veľká príležitosť. Bála som sa, že sa mi budeš smiať. Zdalo sa mi to ako lepší 
nápad.“ Keď to dopovedala, nos sa jej opäť vrátil do pôvodného stavu. Objala som ju. Dohodli sme sa, 
že v pondelok sa naozaj stretneme a dáme si vanilkovo-jahodovú zmrzlinu.  

Zmrzlinu sme si nasledujúci deň nechali zabaliť a išli zjesť k nám domov na terasu. Mama nám 
na stôl prichystala citrónovú limonádu a čokoládové keksy. Posadali sme si na pohodlnú sedačku. 
Zablahoželala som jej k narodeninám a podala darček. Odbalila ho, usmiala sa a pustili sme sa do 
zmrzliny. Vedela som, že Kika dnes pôjde na balet, pretože jej z tašky trčali baletné topánky. No aj tak 
som sa jej opýtala, prečo má športovú tašku. Zhlboka sa nadýchla, pretože chcela zaklamať, no 
spomenula si na slová, ktoré povedal Pinocchio. Zobrala knihu položenú vedľa nej, predložila si ju 
pred tvár a začervenala sa.  

 
KLÁRA VAŠČÁKOVÁ, 1. MIESTO 

 
 
 

BOLT 
 

Bol krásny slnečný piatkový deň a my sme sa práve chystali s rodinou na návštevu k našej 
tete, ktorá bývala neďaleko hlavného mesta v malej dedinke. Keď sme konečne po dlhej 
dvojhodinovej ceste dorazili na miesto, všetci sme boli unavení a ospalí, hoci bolo len jedenásť hodín.  

Teta bývala v malom bielom domčeku s balkónom a krásnou terasou. Ja som sa hneď 
rozbehla do môjho tajného miestečka neďaleko tetinho veľkého skleníka. V skleníku teta pestuje 
paradajky a papriky. Vždy v lete k nej chodíme na letné prázdniny, pretože to tu milujeme. Moje 
miesto bolo, ako vždy, krásne, veselé a trpezlivo si na mňa čakalo.  

Na ďalší deň ráno, čiže v sobotu, som bola prvá hore, a tak som sa rýchlo prezliekla a išla 
rýchlo naraňajkovať. Potom som bežala do môjho tajného miestečka a rozmýšľala som, čo dnes 
podniknem. Vtom som začula nejaké silné kňučanie, vstala som a išla som sa pozrieť odkiaľ to 
prichádza. Kňučanie ma priviedlo až do lesa. Keď som dorazila na miesto, neverila som vlastným 
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očiam, bol tam psík BOLT, ktorý mal uviaznutú labku v pasci. Pascu som sa rýchlo pokúšala otvoriť, 
aby BOLT mohol labku vytiahnuť. Napokon som mu konárom labku vyslobodila.  

BOLT bol celý rád, že zase má labku voľnú. Zaštekal. Pohladkala som ho a rozhodla som sa, 
že mu niečo prinesiem pod zub. Zobrala som BOLTA na ruky a priviedla som ho na moje tajné 
miestečko. Išla som do tetinej kuchyne nájsť niečo dobré. V chladničke som našla zvyšky jedla zo 
včerajšieho obeda. Priniesla som ich BOLTOVI a ten sa na ne hneď vrhol. Kým BOLT jedol, doniesla 
som mu ešte misku s vodou. Po niekoľkých minútach bolo po zvyškoch jedla aj celá miska s vodou 
bola vypitá. Chcela som po nás poupratovať, ale vtom som započula, ako ma rodičia volajú. A ja som 
sa rozhodla klamať! 

O psíkovi BOLTOVI im nepoviem a vymyslím si výhovorku. Tak! 
Utekala som k tetinmu domu a povedala som rodičom, že som si našla novú kamarátku 

a teraz sa spolu hráme. Rodičia mi uverili, a tak som sa vrátila k BOLTOVI. BOLT ležal na deke 
a spal, a tak som si sadla na deku vedľa neho a hladkala som ho po brušku, rozmýšľala som, čo spolu 
s BOLTOM podnikneme. Teda, ak sa vôbec zobudí. 

 Po hodinke rozmýšľania som dostala nápad, vtom sa BOLT zobudil, vstal a ponaťahoval sa, 
otočil sa na mňa a pritúlil sa ku mne. Chvíľku som ho hladkala, a potom som vstala, vybrala som sa 
smerom k lesu a BOLT ma nasledoval. Po hodine kráčania lesom sme dorazili na miesto. Bolo to 
kúzelné jazierko. BOLT sa potešil a spokojne zavrtel chvostíkom. Vtom si namočil labky do vody, 
striasol sa a pozrel sa na mňa... a prehovoril:  

„ĎAKUJEM TI, ŽE SI MI VYSLOBODILA LABKU Z PASCE A ĎAKUJEM TI AJ ZA VÝBORNÉ 
JEDLO, KTORÉ SI MI DONIESLA, AJ ZA VODU.“  

Sedela som na brehu jazera a neverila som vlastným ušiam.  
On rozpráva!  
Až potom som pochopila, prečo sa to jazero volá kúzelné. BOLT sa pritúlil ku mne a ja som ho 

hladkala po celom telíčku. Potom som vstala a išli sme ďalej, tentokrát som sa rozhodla, že pôjdeme 
do zimného lesa. Nebolo to až tak ďaleko, bolo to len kúsok od vlčej skaly, ktorá bola blízko kúzelného 
jazera. Po polhodinke sme dorazili do zimného lesa. V zimnom lese bola naozaj zima, tak sme tam 
boli iba chvíľku, a potom sme išli ďalej na poslednú zastávku a to na farebný vodopád . 

Farebný vodopád bol prenádherný a BOLT znova prehovoril:  
„TENTO VODOPÁD JE ASI NAJVZÁCNEJŠÍ A NAJKRAJŠÍ NA SVETE!“   
Prikývla som, lebo mal pravdu. Nič krajšie som veru nevidela. Chvíľku sme si oddýchli a išli 

sme smerom k tetinmu domu. Po dvoch hodinách sme konečne dorazili k tetinmu domu. Pomaly sa 
stmievalo a BOLT bol celý unavený, a tak som sa rozhodla, že v tajnom miestečku prespí. Po chvíľke 
som mu doniesla pár starých handier a spravila som mu pelech. BOLT už pomaly zaspával, a tak som 
sa išla navečerať, a bola som taká unavená, že som aj ja zaspala ako drevo.  

Rodičia sa ma ráno vypytovali na veľa otázok a ja som im iba povedala, že sme si robili 
a zariaďovali tajné miesto, kde sa budeme stretávať. Potom som išla za BOLTOM a on poslednýkrát 
prehovoril:  

„MUSÍM ÍSŤ NAZAD DO SVETA, ODKIAĽ POCHÁDZAM, ALE NIKDY TI NEZABUDNEM, ČO 
SI PRE MŇA UROBILA. TENTO TALIZMAN TI DÁVAM NA ZNAK NÁŠHO PRIATEĽSTVA.“ 

 Naposledy sme sa objali a BOLT zmizol. Ten talizman mám ale dodnes. Strážim si ho, ako 
oko v hlave, a čo je najlepšie - rozumiem vďaka nemu reči zvierat. 
To už je ale, iný príbeh... 

 
VERONIKA GLÉZLOVÁ, 2. MIESTO 

 
 
 

FAREBNÉ SPOMIENKY 
 
Netuším koľko mohlo byť hodín, keď som sa zobudila na hrozný hluk. Hneď som si uvedomila, 

že sa nenachádzam v mojej izbe a nespím v mojej posteli. Pomaly som začala otvárať oči s obavami, 
čo uvidím. V miestnosti bolo pomerne šero, ale aj napriek tomu som vnímala zvláštne farby okolo 
seba. A ešte...  

Niekoho ruka sa nachádzala na mojom pleci a jeme ma zvierala. Vtom mi napadlo, niekto ma 
uniesol? Zalial ma studený pot a cítila som strach. Vtedy sa ozval neznámy hlas: ,,Nemusíš sa ma 
báť, ja ti nechcem ublížiť." Pravdupovediac som sa neskutočne bála až do momentu, kým som sa 
neotočila... A vtedy sa môj strach úplne rozplynul. Predo mnou stál ružový slon, ktorý mal farbu ako 
cukrová vata. Jeho outfit dopĺňala krásna bundičku a malý klobúčik.  
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,,Pravdepodobne si v šoku, ale neboj sa, neublížim ti. Poď cestou ti všetko vysvetlím." Usmial 
sa na mňa, otvoril dvere a vyšiel z izby. Nasledovala som ho a ocitla sa v neskutočne veľkej 
miestnosti, ktorá bola zaplnená regálmi a v nich boli poukladané farebné svietivé guľôčky.  

,,Teší ma, som Bing Bong," natešene vyskočil malý slon a dodal veselo, „triedim tvoje 
spomienky.“ „Navyše toto je len sen, takže sa vôbec nemusíš báť, že tu zostaneš naveky." Stále som 
nechápala, čo tu robím. S touto svojou nejasnosťou som sa priznala aj malému slonovi.  

„Vidíš tie farebné guľôčky?" opýtal sa ma a ja som len jemne prikývla. ,,Sú to tvoje spomienky, 
tie najvýznamnejšie sa tu ukladajú už od tvojho narodenia." Podišiel k jednej žltej guličke a podal mi 
ju. ,,Vidíš tu ťa tvoji rodičia videli po prvýkrát." ukázal mi obraz z dávnej minulosti.  

Konečne som nabrala odvahu a spýtala som sa malého sloníka: ,,Prečo je každá gulička inej 
farby?" Bing Bong sa usmial a začal vysvetľovať. „Každá farba vyjadruje pocit, ktorý si zažívala 
v momente, keď si udalosť zažila. Žltá znamená radosť, modrá smútok, červená hnev, fialová strach 
a zelená nechuť." Vysvetľoval a zatiaľ mi podával ďalšiu guličku, táto bola modrá. Pozrela som sa na 
ňu a videla som, ako som prvýkrát spadla z bicykla a udrela si koleno. Postupne mi začal podávať aj 
ostatné guličky. Ako ďalšiu mi podal červenú, ktorá mi pripomínala nepodarené A. ,,Na toto si 
pamätám!" povedala som nahlas. Na rade bola fialová, prišla spomienka no odlúčenie od mojich 
rodičov v čase, keď som bola v letnom tábore. Zelená gulička mi pripomenula prvé stretnutie 
s brokolicou.  

,,Bing Bong, prečo na niektoré spomienky zabúdame?" opýtala som potichu. Sloník zostal 
chvíľu zaskočený, no netrvalo to dlho a dal mi odpoveď.  

,,Niektoré spomienky nie sú až také dôležité. Môže sa stať, že ak udalosť z minulosti 
nemyslíš, jednoducho zmení farbu na sivú a vymaže sa," povedal mi a medzi tým odkladal spomienky 
naspäť do regálov.  

,,Prečo som tu?" opýtala som sa. V tom momente sa pozrel na hodiny a vykríkol ,,Musíš ísť na 
vlak!" a na otázku mi nedal odpoveď. Utekali sme rôznymi uličkami až kým sme neprišli na stanicu 
a v diaľke sme počuli zvuk vlaku. Bing Bong ma naposledy objal a dal mi kvietok, ktorý mal pripnutý 
na svojej bundičke. Potom som rýchlo nastúpila do vlaku a zobudila som sa v mojej posteli.  

 
DIANA MARTINOVSKÁ, 2. MIESTO 

 
 
 

SKROŤ SI NÁS! 
 

V jedno upršané ráno som sa zobudila na veľmi divný pocit. Ihneď som sa zodvihla z postele a 
rozhliadla po izbe. Na prvý pohľad som si nič nezvyčajné nevšimla, ale stále som mala potrebu hľadať 
príčinu tohto pocitu. Pozrela som sa pod posteľ, do skrine a do každej škáry, ktorú som našla. Keď 
som už bola presvedčená, že v mojom dome nič nie je, išla som si dať rannú sprchu. Keď som sa 
sprchovala, zasa som mala ten pocit, ale tentokrát som vedela, že je to z toho, že ma niekto pozoruje. 
Vybehla som na balkón a na počudovanie tam stál Malý princ. 

Bol celý mokrý a vyzeral veľmi smutne. V šoku som ho pozvala dnu a opýtala som sa ho na 
to, čo tu robí. On mi so slabým hláskom odpovedal, že ho poslali na jeden deň spoznávať ľudí. Ja, 
samozrejme, ešte v šoku, že moja obľúbená rozprávková postava naozaj žije, som mu odpovedala, že 
môže pozorovať mňa. On s radosťou súhlasil a odpovedal mi, že toto mu veľmi uľahčí prácu a že je mi 
vďačný.  

To ale ešte nevedel, čo ho so mnou čaká. Uff! 
Ranné hodiny nášho času sme spolu strávili raňajkovaním a rozprávaním sa o našich 

životoch. Na to, že Malý princ bol stále dieťa, mal veľmi dobré otázky, ľahko sa na ne odpovedalo. O 
Malom Princovi som sa naučila veľa nových vecí, ale aj jednu veľmi smutnú správu. Nedávno mu 
zomrela jeho milovaná ovečka, ktorú mu daroval pilot. Snažila som sa potlačiť smútok, a tak som sa 
neohrabane ospravedlnila, že musím ísť na toaletu. 

Ja viem, nebolo to taktné, improvizovala som!  
Naozaj som na toaletu ale nešla. Išla som do izby, kde som hneď zobrala papier a ceruzku a 

pustila som sa do kreslenia ovečky. O pár minút už bola na svete. Potom som sa potichu vrátila k 
princovi, ktorý práve dopil čaj. Keď som si sadla, tak som mu podala papierik s ovečkou. Najprv 
nevedel, čo som mu to dala, ale keď si to konečne uvedomil, jasal šťastím. Pomaly sa začalo stmievať 
a my sme ani nevedeli, ako tento čas rýchlo prešiel. Ako našu poslednú aktivitu dňa sme zvolili súťaž 
v hraní kariet. Na začiatku som vyhrávala, ale potom sa to veľmi rýchlo zvrtlo a malý princ ma 
jednoducho a športovo položil na lopatky.  
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Na konci dňa som ho vyprevadila späť na balkón, kde sme počkali na Lišiaka, ktorý poňho mal 
prísť. Malý princ mi len tak zašepkal do ucha, že Lišiak vždy mešká, a tak sme čakali a čakali... 
a čakali... a čakali asi dve hodiny. Keď sa Lišiak konečne rozhodol ukázať, tak som sa s princom 
rozlúčila, a z balkóna som ho pozorovala, ako sa vracia na svoj asteroid B-612.  

Na túto spomienku rozhodne nezabudnem, pretože stretnúť niekoho takého ľudského, 
chápavého, zvedavého, veselého a dobrého sa mi takto rýchlo určite nepodarí. Dúfam, že Malého 
princa ešte uvidím. Svet totiž takýchto ľudí potrebuje ako soľ! 

 
NINA MARUNIAKOVÁ, 3. MIESTO 

 
 

ZÁCHRANA SESTRY S MOANOU 
 

Mojou hrdinku, v ktorej sa vidím je Moana. Je to rozprávková postava, dospievajúce dievča, 
ktorá chce zachrániť svoj ľud pred záhubou. Hrdinka tejto krásnej animovanej rozprávky sa mi 
zapáčila hneď, ako som ju prvý krát videla. Moana žila na ostrove so svojim kmeňom, ktorý bol 
zakliaty. Niekedy mám aj ja pocit, že žijem na zakliatom ostrove. Rozdiel, je tom, že ona si užívala 
krásu prírody, pláže a krásne more, kým ja žijem v osade, z ktorej nie je možné len tak odísť. Tak ako 
bol jej ostrov zakliaty, mám pocit, že aj tá naša osada je zakliata. Aj ja by som chcela zmeniť a skrášliť 
život v našej osade, tak ako sa to podarilo Moane. Veľmi by som chcela byť ako Moana. Keď som 
bola mladšia páčili sa mi jej krásne dlhé kučeravé vlasy, opálená pokožka, aj to ako krásne spievala, 
a na mori bola ako doma. Vždy som chcela vedieť plávať, no do dnes to však neviem. Aj keď mám už 
šestnásť rokov, rozprávku o Moane si rada pozriem i dnes. Okrem jej nespútanosti ma upútal jej 
krásny vzťah so starou mamou. Takýto vzťah mám aj ja so svojou babkou. Tá pred rokom veľmi 
ochorela. Jej choroba veľmi poznačila našu rodinu. Babka bola tá, ktorá viedla našu domácnosť, skoro 
tak isto ako Moanina stará mama ich kmeň. Keď moji rodičia nemali peniaze, a nemohli nám kúpiť 
sladkosti, naša babka sa potajomky vykradla z domu, a za hodinku prišla s plnou taškou dobrôt. 
Nechápem ako to robila. Ona žila len pre nás. Babku mám rada, a možno radšej ako svojich rodičov. 
Vždy mi vedela, a vie poradiť, aj ochrániť pred mojou mamkou, keď sa na mňa občas nazlosti.
 V zime, keď babka nevládala ísť už s nami do lesa, poslala ma po drevo aj s mladšou sestrou. 
Pamätám si , že v ten deň poriadne mrzlo. Keď sme boli už ďaleko za osadou, sestra si nevšimla 
zľadovatený briežok, pošmykla sa a nešťastne spadla. Nemohla sa na nohu vôbec postaviť a preto 
začala plakať. Ja som začala prepadať panike. Vedela som, že ďalej už sestra nezájde, a musím sa 
vrátiť domov pre pomoc. Veľmi som sa bála prejsť lesom sama. V tom som si spomenula na moju 
hrdinku Moanu. Predstavila som si, že je pri mne, a s ňou zdolám cestu späť domov. Veľmi som sa 
bála aj o sestru nechať ju tam samú. Ešte, že sme so sebou vzali nášho psa, ktorý ostal so sestrou. Ja 
som sa rozbehla po pomoc. Zrazu som pocítila obrovskú silu, akoby ma niečo poháňalo. V hlave sa mi 
vynárali obrazy z rozprávky, ako Moana preplávala divoké vlny mora. Zrazu som počula hlas „ 
Dokážeš to Aďa!“. Vysoké zasnežené záveje boli pre mňa vysokými vlnami, ktoré som musela zdolať, 
tak ako zdolala Moana divoké vlny mora. Utekala som tak rýchlo, že som lapala po dychu, ale ani to 
mi nebránilo ísť ďalej. Moana bola tá , ktorá mi dávala silu a odvahu. V duchu som sa s ňou zhovárala, 
a prosila ju, aby ma neopúšťala, pretože sa veľmi bojím. Keď som už videla v diaľke domy 
našej osady, zrazu sa mi zatočilo v hlave. Mala som pocit, že odpadnem. Musela som si sadnúť do 
snehu, a oddýchnuť si. Neviem, či som na chvíľu stratila vedomie, ale počula som, ako sa ku mne 
moja hrdinka Moana prihovára. Volala moje meno, aby som sa nevzdávala, aby som vstala, pretože 
sestra čaká na pomoc. Na chvíľu sa mi zadalo, že som na pláži pri mori. Cítila som na nohách teplo 
piesku ,videla krásne morské vlny, na ktorých bola Moana a volala ma k sebe, aby som šla za ňou. 
Nikdy som more nevidela, no v tom okamihu som nielen videla, ale aj počula šum vĺn a krásny spev 
Moany. Zrazu som sa postavila, z hlboká nadýchla a začala opäť utekať. Bežala som tak rýchle, že 
som mala pocit, že zabúdam aj dýchať. Konečne som dobehla do nášho domu. V dome bola však iba 
moja babka. Preto som musela opäť vybehnúť, a požiadať niekoho z osady, aby šiel so mnou po 
sestru. Ako prvý sa ponúkol kamarát, ktorý dobre pozná okolitý les, a mal práve novú štvorkolku. 
Nasadil ma na ten svoj stroj, a vyštartoval. Neviem, či by som už zvládla cestu späť do lesa. Jazda po 
snežnej ceste, bola ako Moanina jazda na člne po mori. Privrela som oči, a vo svojich predstavách 
sme spolu s Moanou zdolávali každá z nás tú svoju prekážku. Mne do tváre narážal studený vietor 
spolu so snehom, ktorý vírila tá čudesná mašina, a Moane vysoké neskrotné vlny mora. Kým jej 
pomáhal veľký hrdina Maui, mne pomáhal obyčajný chlapec z osady. No v tej chvíli bol mojim hrdinom 
práve on. Tento môj hrdina si však neuvedomoval, že v tej chvíli bol súčasťou veľkej výpravy v mojich 
predstavách. Ani som sa nenazdala, a boli sme pri mojej sestre. Naložili sme ju na štvorkolku, a šli 
sme späť do osady. Na ceste späť sme stretli môjho oca, ktorý sa nám vybral naproti, pretože sa 



40 
 

dopočul, čo sa stalo sestre. Ja som vystúpila, aby mohol otec zaviesť sestru čím skôr na pohotovosť. 
Vystúpila som neďaleko osady, a po ceste späť som nazbierala niekoľko suchých konárov, ktoré som 
priniesla domov babke. S pomocou mojej hrdinky Moany som sa stala aj ja hrdinkou môjho príbehu. 
Nebyť mojej Moany, asi by som sa nezmohla sama vrátiť späť do osady sama. Bála som sa aj vtedy, 
keď sme so sestrou do lesa šli. Nemohla som pred sestrou ukázať, že sa jej staršia sestra bojí. 

Dúfam, že ešte hlas Moany budem počuť, keď to budem v živote najviac potrebovať. Je to 
moja priateľka, hrdinka, ktorá ma vždy povzbudí a pomôže pri zdolávaní životných prekážok, akú som 
musela prekonať v lese pri záchrane mojej sestry.   

 
ADRIANA GABRIŠOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 

7. MÁJ 1976 
 
Na tvár mi dopadajú teplé slnečné lúče a odrážajú sa od jazierka oproti. Za chrbtom cítim 

drsný povrch spráchnivenej starej vŕby. Pomaly pootočím hlavu smerom k majestátnemu hradu 
a vychutnávam si pocit domova. Začujem rázny ženský hlas : „ Potter, Black! Ak vás ešte raz školník 
nájde potulovať sa v noci po školských pozemkoch...“ Otočím sa na chalana za sebou. S úškrnom si 
zopne do copu po ramená dlhé vlasy a zodvihne hlavu: „Určite som to nebol ja, pani profesorka, ja 
som vzorný študent.“ Pri posledných slovách sa neudrží a so smiechom sa postaví. „Takže dnes 
presne o polnoci pri soche jednookej čarodejnice,“ dokončil po jej odchode Sirius. O pár hodín neskôr 
sa zobúdzam na to, že sa ma niekto snaží zhodiť z postele. „Vstávaj, lebo na nás budú zas čakať,“ 
trasie so mnou, akoby na tom, aby sme tam boli na sekundu presne, záležal jeho život. So širokým 
úsmevom na tvári (aj napriek nie veľmi príjemnému prebudeniu) si vezmem svoj prútik a vykradnem 
sa zo spoločenskej miestnosti. Keď potichu schádzame po schodoch, počujeme mrzuté hundranie 
obrazu za nami. Tipujem, že za toto na nás bude zas žalovať. Mala by si fakt zvyknúť, že takto 
odchádzame každý piatok. Dole na nás už čakali James, Remus a Peter. „Prisahám, že ak nás tu 
nájdu, tak nás vyrazia,“ povedal Remus a nervózne prešľapoval. „Citlivka,“ zaškeril sa Sirius a pomaly 
sa začal odkrádať po školských pozemkoch smerom k lesu. Nakoniec sme sa usadili na zem 
neďaleko vŕby. Zavrtela som sa na mieste, niečo mi tu nehralo. Keď som si sadla, prepadla som sa 
o pár centimetrov do trávy a zdalo sa mi, že za sebou počujem nejaké zvláštne zvuky. „Dávaj trochu 
pozor, neschovávame ho tu tak dlho na to, aby nám ho niekto nakoniec prisadol,“ upozornil ma Sirius 
a podišiel k priehlbine. Zatajila som dych, niečo sa tam hýbalo. Trávnik vzplanul malým ohníkom a von 
vystrčilo hlavu stvorenie. Od malej hlavičky sa mu tiahol zafírovo - tyrkysový pásik peria už ku chvostu, 
ktorým znepokojene kýval zo strany na stranu. V jantárových očiach sa mu odrážal strach a miesil sa 
s nepochybnou detskou zvedavosťou. „ Ak sa smiem spýtať...prečo máte so sebou na Rokforte 
draka?!“ ohromene som si ich premerala pohľadom. „Posledný rok tu začínala byť nuda,“ utrúsil Sirius 
a zahľadel sa na to zvláštne, no aj tak nádherné stvorenie. „Aspoň sa Námesačník nebude cez spln 
nudiť, “otočil sa na Remusa. „Ako ďaleko bežne odletí, kým sa vráti?“ pozorovala som ,ako sa pomaly 
stratil v tme. „Čo? On ešte nelieta, ale asi to budeme musieť nejak -“ pozastavil sa a neveriacky 
pozeral na miesto, kde ešte pred chvíľou drak spokojne polihoval. Ako bábiky na šnúrkach sme sa 
všetci naraz zodvihli. „Ak sa dostane do školy, je po nás, ale trochu svetla by nám, keď pôjdeme 
naspäť, nezaškodilo, “ snažil sa situáciu odľahčiť, ale aj tak sme vedeli, že toto dobre nedopadne. 
„Lumos!“ ozvalo sa naraz päť hlasov a naše prútiky sa rozžiarili. Po drakovi však zostalo na zemi len 
jediné pierko. So stúpajúcim adrenalínom sme vbehli do školy. Všade bolo ticho, jediný zvuk, ktorý 
sme počuli, bolo šepkanie princov na obraze nad schodiskom. Vkradli sme sa do veľkej siene a tam, 
medzi štyrmi stolmi jednotlivých fakúlt, bol usadený na zemi a konzumoval veľký kus krvavého mäsa. 
„Kde si to našiel?“ nasyčal naňho James. Odpoveď stála rovno pri dverách, kde nás ohromene 
pozorovali traja domáci škriatkovia. Začuli sme rázne kroky. Niekto sa blížil schodmi rovno k nám. „Ak 
toto vyjde, dlhujete mi kýbeľ čokoládových žabiek“ zašepkal Sirius a z vrecka vytiahol pár malých 
farebných guličiek. „Bežte!“ zakričal, keď sa po hodení zmenili na spŕšku ohňostrojov. Na chodbe už 
bolo počuť rozhorčené hlasy: „Kto tu zas ruší nočný kľud, do Merlinovej brady!“ So smiechom sme sa 
rozbehli po schodoch. Okolo nás hrali farby a v ušiach nám zneli pobúrené výkriky. Ale poviem vám, 
že takto slobodne som sa ešte necítila. 

Po niekoľkých hodinách šťastia sa rozhliadnem po tmavej miestnosti. Na zemi leží par ihiel 
a tabletiek. Otupene sa zvalím na zem na duši cítim neoblomný pocit straty. Straty môjho sveta, kde 
bolo všetko v poriadku. Cítim sa, ako prázdna schránka, ktorú niekto odhodil na zem. A zároveň 
necítim nič. 
 

DIANA GALLÍKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
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BATMANOVA PROSBA 
 

Zrazu nečakane zazvonil budík. Otvorím oči a s ťažkosťou si beriem do ruky mobil, aby som 
ukončil to otrasné vyzváňanie. 

Pozriem na displej a skríknem: ,,Zaspal som, veď za minútu sa mi začína online hodina.″  
Rýchlo sadám za stôl a otváram počítač. Fu, len tak som to stihol. Pani učiteľka nám oznámila 

písomku z matiky. Zalial ma studený pot, lebo som sa nič neučil. 
Zrazu sa mi však vypol a na monitore ostala len čierna tma. Bol som zaskočený, ale rád, že 

nemusím písať písomku. 
Na malom stolíku vedľa mňa sa však otvoril môj komiks s Batmanom. Zdalo sa mi, že to bol 

nejaký prievan. Zatváram komiks , ale ten ma vtiahne dovnútra. 
Ocitnem sa na vrchu nejakej budovy a s úžasom sa pozerám na krásu mesta Gothem. Zrazu 

však cítim silnú ranu a upadám do bezvedomia. Po chvíli sa zobudím na zvláštnom mieste.  
,,Veď to je Bat-cave!″ skríkol som.  
Môj zrak sa však uprel na muža , ktorý stál vzadu pri počítači a niečo si mrmlal. Bol to 

Batman.  
Zrazu sa však obzrel a povedal: ,, Poď sem! Náš svet je v nebezpečí, deti málo čítajú a my 

ležíme zapadnutí prachom, musíš nám pomôcť!″ 
Nevedel som, čo robiť. Zrazu som bol odhodlaný zachrániť túto rozprávkovú krajinu. Musím sa 

vrátiť domov medzi svojich spolužiakov a kamarátov a spolu niečo vymyslíme. 
Usmial sa, vedel, že splním svoj sľub. Potom ma preniesol naspäť do mojej izby, zakýval mi 

a zmizol. 
Hneď som obvolal všetkých a spolu sme sa dohodli, že každý deň prečítame jednu rozprávku 

svojim mladším spolužiakom, súrodencom, kamarátom, veď sa vieme s nimi spojiť aj online formou. 
Pomohla nám aj pani učiteľka, ktorá mala veľkú radosť. 

Svet rozprávok predsa musíme zachrániť, aby v ňom bolo počuť smiech a radosť 
rozprávkových postavičiek. A ja som ešte v ten deň počul Batmanov smiech.  

 
MARKO KOVÁČ, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 
 

JEDNA VEĽKÁ RODINA 
 

V byte na druhom poschodí všetko stíchlo. Tma rozprestrela v jedálni svoj čierny plášť a 
pouličná lampa vrhala tiene na jedálenský stôl. Tam sa vynímala veľká misa s ovocím a so zeleninou.  

  „Zobuďte sa všetci!“ prerušila ticho hyperaktívna mandarínka.  
  „Všimli ste si?! Dnes si Adelka zobrala na desiatu zase jabĺčko,“ povedal veselo vysmiaty 

banán.  
Súboj medzi ovocím a zeleninou stále pokračuje. Už týždeň sa hádajú, či má Adelka radšej 

ovocie alebo zeleninu.  
„Banán, kroť svoje emócie. Mamička nachystala na večeru uhorku a paradajku,“ chladne 

dodal ľadový šalát.  
„Predsa ste videli, ako si na nich Adelka pochutnala. Len sa po nich zaprášilo,“ zachichotala 

sa mrkva.  
„A mňa si nikto nikdy nevyberie... som škaredé, chlpaté a kyslé,“ fňukalo zabudnuté kivi z dna 

misy. 
 „Nebuď smutný,“ snažil sa ho chlácholiť citrón, „však aj ja som kyslý, ľudom veľmi nechutím.“  
„Ale teba má Adelka aspoň rada do teplého čaju,“ nedalo sa upokojiť smutné kivi. „Kivi a 

citrón, vaša snaha je márna,“ uštipačne povedala štipľavá paprika, „rozhodne vyhráva zelenina. 
Dnešná zeleninová polievka nám zabezpečila víťazstvo!“   

„Tým by som si nebol taký istý. Zabudla si na veľkú misu hrozna, ktorú včera Adelka zjedla,“ 
namietal sebavedomý pomaranč.  

„Už sa toľko nehádajte!“ vykríkla nahnevaná paradajka, „všetci sme dôležití.“ Ovocie aj 
zelenina obsahujú veľa vitamínov. Pre zdravie sme rovnako potrební a navzájom sa dopĺňame. Mňa 
niektorí ľudia považujú za ovocie, iní za zeleninu. Ale to nie je dôležité. Ovocie a zelenina tvoria jednu 
veľkú zdravú rodinu, ktorú všetci obľubujú!“ 

 
PAULÍNA LIČKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 



42 
 

MIESTO DOBRA A KRÁSY 

Je už hlboká noc. Vtáci prestali štebotať a z nekončiacej tmy sa vynárajú čierne tiene 
neskorých obyvateľov mesta. Ležím v posteli a v hlave mi lietajú myšlienky sťa divé husi. Premýšľam 
o nádhernom mieste plnom zelene a pokojne zatváram oči. 

Zrazu cítim pichľavý pocit pod nohami a príjemný vánok, ktorý sa mi pletie do vlasov. Pomaly 
vstávam a obzerám sa okolo seba. Široko-ďaleko vidím vysokú zelenú trávu a stromy siahajúce do 
zafírovej oblohy, ktoré obklopujú lúku. Spoza listov vykúka veľká hora s ostrým vrchom, podobajúcim 
sa na hviezdu. V tom som pod stromami uzrel postavu, ktorá sa ku mne približovala každým krokom. 
Bol to starec oblečený v dlhom sivom plášti. V rukách držal veľkú drevenú palicu a dole tvárou sa mu 
ťahala strieborná brada.  

,,Vitaj!“ povedal so širokým úsmevom.  
,,Dobrý deň,“ odvetil som.  
Starec sa potichu zasmial a povedal: ,,Som Gandalf, čarodejník s kúzlami od výmyslu sveta a 

už dlho som tu nemal spoločníka!“ Jemne potriasol svojou drevenou palicou. Zrazu sa nad ním vytvoril 
červený dym sťa hrozný drak a začal lietať krištáľovou oblohou a krúžiť okolo hory. Nakoniec sa 
vznietil do mnohých farieb ako ohňostroj a jeho žeravé plamene zhasli.  

,,To bolo skvelé!“ s nadšením som vykríkol.  
Gandalf ma potľapkal po pleci a vybrali sme sa do lesov. ,,Ako si vyčaroval to stvorenie?“ 

spýtal som sa ho.  
,,Tu vo Fantázii je možné všetko. Bez nej by som nevyčaroval nič, možno iskru na malý oheň,“ 

odvetil čarodejník.  
,,Vyzeráš ako múdry človek, Gandalf. Poďme si hovoriť hádanky, nech sa uvidí, kto má väčší 

rozum!” povedal som mu.  
Čarodejník kývol hlavou a tajomným hlasom povedal: ,,Som výnimočný, dávam všetkým 

skvelé príležitosti na úspech a ten kto dobre hľadá, ma vždy nájde. Čo som?“  
Moja hlava sa potopila to hlbín myšlienok. ,,Nápad!” odpovedal som po dlhej chvíli.  
,,Správne,” povedal Gandalf.  
,,Chodím dopredu, ale nemám nohy, nikdy sa neobzriem dozadu, ani na iné smery. Či už leto 

a či zima, v tomto svete budem vždy prebývať. Čo som?” pýtal som sa ho.  
,,Túto hádanku som ešte nepočul,” zadumane sa na mňa pozrel, ,,musí v tom byť nejaké 

kúzlo.”  
,,Som čas,” povedal som mu. Rozmýšľal som, akú hádanku sa ho opýtam. Odvážne 

a s nádejou vo víťazstvo som sa ho spýtal: ,,Blúdim krajinou sťa vták a pred svetlom sa schovám. Čo 
som?” povedal som.  

Čarodejník Gandalf sa zapýril a odvetil: ,,Je to tma. Vyhral si cestovateľ, gratulujem.”  
Gandalf si sadol na kameň vedľa cesty a vytiahol z vrecka dlhú fajku. Potichu si začal hmkať 

pesničky, zatiaľ čo mu z fajky vylietavali krúžky dymu.  
,,Blíži sa noc, mali by sme sa niekde ukryť, ktovie aké tvory žijú v týchto lesoch,“ uprel som na 

Gandalfa nepokojný pohľad. Starec vstal na nohy a zasunul si fajku do vrecka. Jemne potriasol 
palicou a z jej konca šľahali svetlé lúče, ktoré premohli temnotu. Kráčali sme cez mnohé kopce a cesty 
so zlými tieňmi a hladnými vlkmi za našimi chrbtami, kým sme sa nedostali k rozhnevanej rieke.  

Starec sa na mňa smutne pozrel a povedal: „Tu sa naše cesty končia. Ďakujem ti, že si ma 
navštívil. Niekedy sa ešte určite stretneme, ale dovtedy si dávaj pozor na ruky zla, nedovoľ im, aby sa 
ťa zmocnili. Zbohom, priateľ.”  

Potom sa z jeho palice vynoril lúč taký svetlý, že ma oslepil. Zrazu som sa zobudil vo svojej 
posteli. Stále som myslel na Gandalfa, ktorý ma naučil veľa nového, previedol ma krajinou Fantázie a 
jeho slová mi budú v hlavne znieť ako prekrásne zlaté pesničky. 

 
MATÚŠ NETOLICKÝ, ČESTNÉ UZNANIE 
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IV. KATEGÓRIA – ZUŠ – POÉZIA 
 
 

JABLKÁ 
 

snehovými guľami 
zdobím omrznuté konáre 

predstavujem si 
akú majú chuť 

čerstvo vyčarované žezlom júla 
uprostred zasneženej krajinky 

môžem ich mať hocikedy 
voňajú ako narodeninová 

oslava v záhrade 
v ústach praskajú 

ako polienka vo vatre pri tmavom lese 
šťava sa mi lepí na prsty 

je to len ľad čo visí z rukavíc 
zima je dlhá a leto je krátke 

 

TINA STRENKOVÁ, 1. MIESTO 

 

 

ZOBÚDZANIE ŠANTIVOSTI 

 
rozbaľujeme lúky zabalené v celofáne 
Rosetta nám pletie vence zo šťastia 

jarné piruety 
baletia po sedmokráskach 

ťahajú za sebou fúrik plný hviezd 
 

motýle otvárajú svoje krídla dobrodružstvám 
vílí prach vypĺňa ryhy v našich očiach 

 
pretancujeme sa spolu 

do leta 
 
 

STARÁ JABLOŇ 

 

má prsty hlboko zaborené do zeme 

párajú šaty z hliny 

šijú si z nej život 

prečesávajú 

vodné pramene vlasov 

 

posielajú odkazy hore 

pomaly 

trpezlivo 

postupne 

každý rok držia v dlaniach 

zrelé plody 

 
EMA JELEŇOVÁ, 2. MIESTO 
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JABLOŇ 
 

dáma v zelených šatách 
s výraznými červenými doplnkami 

priťahuje pohľady ľudí 
 

vyzerajú skvele 
všetkým sa zbiehajú slinky 

 
musia trpezlivo čakať 

 
kým nevymení zelené šaty za pestrofarebné 

potom zloží aj červené koráliky 
 
 

X X X 
 

kúsok po kúsku padá na zem 
ťahá dúhu za ruku 

pomáha vetru vyzliekať jabloni šaty 
chce si požičať jej pestrosť 

nepomáha 
v mláke sa strácajú jej farby 

uvidíme sa o rok 
jeseň 

 
KLAUDIA ŠPROCHOVÁ, 2. MIESTO 

 
 
 

KAMARÁTKY JAHODY 
 

Pozvali ma na hody, 
kamarátky jahody. 

Keď som prišiel tam, 
bol som iba sám. 

Nikde nikto, samé ticho, 
tak sa pýtam: „Kde je niekto?“ 

Jahôdky hneď vyskočili, 
až ma skoro popučili. 

Ponúkli ma sladkým džúsom, 
veď mi chutil, sladký som. 
Prišla noc a mesiac svieti, 

ako ten čas rýchlo letí. 
Už treba domov ísť, 
a potom znova prísť. 

 
MICHAL HULLA, 3. MIESTO 
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OVOCIE MÔJ KAMARÁT 
 

Dobré ráno pondelok, 
Do školy sa nejde. Šok! 
Prišla k nám tá potvora, 

voláme ju korona. 
 

Ja sa jej však nebojím, 
ja koronu porazím. 
Pýtate sa ako to? 

Ovocie je nad zlato. 
 

Dnes žltučký banánik, 
zdravá budem ako nik. 

 
V utorok jabĺčko mám. 

Skvele si ho vychutnám. 
 

Streda bude jahodový deň, 
ako jahoda sa oblečiem. 

 
Štvrtok ráno je čas vstávať, 

kivi sa bude rozdávať. 
 

A čo piatok? Čo v ten deň? 
Mandarínku rýchlo zjem. 

 
V sobotu je sánkovačka, 
teplý čajík, hrušiek taška. 

 
V nedeľu si pospinkám, 
ovocný mix vychutnám. 

 
VIKTÓRIA DANIŠOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
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KEĎ SA HÁDA ZELENINA V ŠALÁTE 

 

Kričí mrkva: Kamarátky, 
som zdravšia než čokoládky! 
Ja som vlastne očný lekár, 
šťava zo mňa, to je nektár. 

 
Vraví špenát: Veď si malá, 

ešte si nič nevyhrala! 
Ty si nikto, 

tak buď ticho! 
 

Paprika sa pridá k hádke: 
Pozrite sa, my sme krásne! 
Sme najkrajšie, vie to každý 

a takto to bude navždy! 
 

Paradajka, hoci malá, 
rozumčekom pohýbala. 

Ustúpila: Zložme zbrane! 
Bolo to dosť nečakané. 

 
Veď spolu sme najchutnejší, 

najzdravší a najmocnejší. 
Ostatní tiež súhlasili, 
už sa nikdy nepobili. 

 
SÁRA HUDÁKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 

 
 
 

OVOCIE 

zdravie zabalené v šupke 
schováva sladkú chuť 

pošteklí na jazyku 
naplní všetky jeho poháriky 

lahodnou príchuťou 
 

zdravie je pestrá paleta 
hrá všetkými farbami 

pripomína dúhu na tanieri 
 

chcem sa doň zahryznúť 

 
NELA CHOVANCOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
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SNEŽIENKAMI VONIA JAR 

 

x 
leto chutí melónovo 

hanblivé jahody 
si už namaľovali pery 

 

x 
zbieram slivky 

zo storočného stromu 
prezreté utekajú z košíka 

ruky voňajú cesnakom 
ako hrianky v zime 

 
RADOVAN OBROCHTA, ČESTNÉ UZNANIE 

 

 

X X X 

 
potrava pre zviera 
leží na mäkkom 

vzdialená 
pohybom 

nestačí chcieť 
 

niečo dosiahneš 
hranica 
nie je 
dôvod 

nemožné len to 
čo chceš 

 
až kým z prikrývky 

nezačne unikať chlad 
 

JAKUB OLEJNÍK, ČESTNÉ UZNANIE 
 
 
 

IV. KATEGÓRIA – ZUŠ – PRÓZA 
 

OBETA PLTNÍKA  
 

Ach, prázdniny, už ich cítim v kostiach. Cítim, ako sa vo mne prebúdza zviera. Asi leňochod. 
Samozrejme, čo by to boli za prázdniny bez šialených nápadov so šialeným bratrancom.  

No dobre, preskočím príhovor, lebo mi dochádzajú slová. Prišiel bratranec, s ktorým sa vidím 
asi tak štyrikrát do roka. Akonáhle som sa dozvedel, že príde, začal som plánovať, čo budeme robiť, 
pretože Teo ojedinele dostane nejaký dobrý nápad. Dorazil, zvítali sme sa, najedol sa a vybalil. Po 
tejto zdĺhavej ceremónii sme konečne mali čas pre seba. 

- Takže, počúvaj. 
- Počúvam. 
- Veď vidím. No, takže, postavíme si plť a splavíme Poprad. 
Len tak pre informáciu, bývame rovno pri Poprade. 
- Hej, jasné! Utopíme sa skôr, ako sa dostaneme na vodu. 
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- No určite, až na to, že som všetko naplánoval. Vidíš tie dvierka tam hore?  
- Hej. 
- No a tam je pôjd plný dreva, z ktorého postavíme plť. 
- Keď myslíš. 
- Myslím. Poď mi pomôcť s rebríkom. 
Onen spomínaný pôjd bol na druhom poschodí záhradného domu, rovno vedľa Lakyho 

koterca. Mimochodom, Laky je náš pes. Náš problém spočíval v tom, že dvere na pôjd boli dobré tri 
metre vysoko. Kým sme si poradili s rebríkom, stratili sme veľa času, no nakoniec sme to dokázali. 
Vyšplhal som po rebríku ako veverička. Pomaly som stisol rozpálenú kľučku. Do tváre sa mi nahrnul 
horúci vzduch a prach. Na pôjde bolo veľa harabúrd ešte zo stavby nášho domu. 

- Poď! 
Teo opatrne vyliezol a odbil prievanom sa zatvárajúce dvere. Okamžite sme sa začali potiť. 
- Tu je riadne horúco. 
- Čím skôr skončíme, tím skôr môžeš zísť. 
Začali sme sa prehrabovať medzi doskami a našli sme päť vysokých klátov vhodných na 

stavbu plte. Do večera sme kláty pozväzovali drôtmi. Keď sa zotmelo, oco rozrobil oheň a pripravil 
špekáčiky. 

Dojedli sme posledný špekáčik s horčicou, poodkladali sme veci z terasy a spálili papierové 
tanieriky.  

- Tak šup. Umyť zuby a spať! 
- A nemohli by sme ešte chvíľu ostať von? 
- Už je neskoro. 
- Ale veď sú prázdniny. 
Podporil ma Teo. Oco pozrel do mobilu, potom si ustarostene vydýchol (ako to už robieval) 

a povedal: 
- Ale nie dlhšie ako pol hodinu. My si už ideme ľahnúť, keď sa budete vracať, robte to čo 

najtichšie!- Oco zavrel za sebou zadné dvere, ale nezamkol ich, aby sme mohli v pohode vojsť dnu. 
- Hej, nejdeme na pôjd? 
- Teraz?- V Teovom hlase znel značný odpor a určite mu to bolo proti srsti. Bojí sa. Blyslo mi 

hlavou. Ak sa bojí už teraz, na pôjde bude mať určite plné gate. A takú šou si nemôžem nechať ujsť! 
- Dúfam, že sa nebojíš? 
- Ja? Ja určite nie, prečo by som sa mal báť?- Aha, už sa triasol a hoci sa to snažil potlačiť, 

v jeho hlase znel jasný dôkaz. Každý kto je aspoň trochu škodoradostný, si vie domyslieť, ako som sa 
v tej situácii vyžíval. 

- Veď už nevidno.- Zúfalo sa snažil namietať. No mňa nepresvedčil. A hoci to trvalo dlho, 
nakoniec sa s roztrasenými kolenami podvolil. 

- Dobre, ale nech to netrvá celú večnosť! Som už unavený! 
- Samozrejme.- Ironicky som odpovedal. Vyšplhali sme po rebríku a vhupli do vnútra. Bolo tu 

už menej horúco, no dusno bolo zjavne nevyvetrateľné. Urobil som niekoľko opatrných krokov a v tom 
som začul veľký tresk až v žilách tuhla krv. Zafúkal vietor a dvere sa zabuchli. 

- Teo, otvor ich! 
- Ehmm, Matúš? 
- No? 
- Nie je tu kľučka, my sme sa vymkli. 
Okamžite sme začali búchať o sklo na dverách a kričať o pomoc. Bez úspechu. Na chvíľu som 

sa odmlčal. 
- Nemáš tu mobil? 
Len čo som začal rozprávať, zistil som, že mám hrdlo stisnuté od strachu a každé slovo sa 

z neho dralo s bolesťou. 
- Nie, mám ho dole na terase. 
- Doriti. 
- Je tu dusno. 
- Počkaj, otvorím okno. 
Opatrne som sa v tme doterigal k oknu a otvoril ho. Okamžite ma zalial príjemný vetrík. 

Chystal som sa z plných pľúc zakričať z otvoreného okna, keď v tom za mnou zašuchotali dosky. 
Otočil som sa. Za mnou v tme žiarili dve malé oči. Dívali sa na mňa tým mrazivým, strach 
naháňajúcim pohľadom. Stuhol som a v hrdle mi navrela hrča. Pokúsil som sa vykríknuť a potom som 
sa jedným skokom ocitol vedľa Tea. 

- Čo sa stalo? 
Pozrel som smerom do tmy. Oči zmizli. 
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- Niečo tu je. 
- Čo niečo?- V Teovom hlase bolo počuť neskutočne nákazlivý strach. 
- Ja neviem, nejaké oči. 
- Doriti. Zabije nás to. Sme mŕtvi!- Teo začal hysterčiť, čo v tejto situácii vôbec nebolo vhodné. 
- To máš z toho It-a, nemal si ho pozerať! Teraz buď ticho! 
Teo zmĺkol. Cítil som, ako sa trasiem a potím zároveň. Studený pot! Napadlo mi. 
- Prepána.- Automaticky som sa otočil a zbadal som Tea roztraseného pozerať do tmy. Tie 

oči. Zase tam. V tme! Rozklepanou rukou som schytil dosku na svoju obranu. 
- Uáááá! 
Nebojácne som sa vrhol v ústrety desivým očiam. Vtom zmizli. Stratil som rovnováhu, nohy sa 

mi podlomili a opäť roztriasli. Opadla zo mňa posledná odvaha. 
- Matúš, kde si? Nevidím ťa. Poď sem. 
- Idem. 
Vtedy sa to objavilo za Teom. Skok a úder! Teo sa zvalil na zem a začal jojkať. 
- Si normálny?! Trafil si ma do ramena! 
- Bolo...to...za...tebou.- Dychčal som. 
- Musíme...sa...dostať von! 
- A ako? 
- Cez okno. 
- Si normálny? 
- Máš lepší nápad? 
Pokrútil hlavou. 
- Dobre a čo potom? 
- Vylezieme na strechu, potom zlezieme až tesne nad Lakyho koterec a z toho ľahko zídeme 

dole. 
Teo prikývol. 
- Tak poď. 
S roztrasenými nohami sme sa pomaly dostali pod okno. 
- Fajn, počúvaj, pôjdem prvý a z hora ti podám ruku. 
Rukami som sa natiahol k rámu. Jeden skok, zapretie rukami a bol som na streche. 
- Tak poď, poď, zapri sa, ták. 
Laky začal štekať. Opatrne sme skĺzli k okraju strechy. Boli sme tak meter nad strechou 

koterca. 
- Skoč prvý! 
- Nie, nie, nie! Ja to nedám! 
- Doriti, skoč! 
Teo preglgol, celý rozklepaný sa postavil. Skočil. Teraz ja. Postavil som sa, nohy sa mi chveli 

ako nikdy predtým. Skok. Kolená sa podlomili a narazili na tvrdý, studený plech. Pes sa ešte viac 
rozštekal. Zliezli sme na zem a vbehli do domu. Ešte treba pripomenúť, že celé toto dobrodružstvo 
trvalo omnoho dlhšie ako sa zdá, v skutočnosti sme tam boli čosi vyše hodiny. Ach, to bola radosť cítiť 
pod nohami pevnú zem. Zburcovali sme celý dom. Porozprávali sme ocovi a mame, čo sa stalo 
a nezabudli sme vyzdvihnúť naše statočné skutky. Mama schytila hystériu možno ešte väčšiu ako Teo 
pred chvíľou tam hore. Poriadne nás vyhrešila a zakázala nám chodiť na pôjd (samozrejme, že na ten 
pôjd by sme sa nevrátili tak či tak), no vzápätí sa o nás začala neskutočne báť. Pýtala sa, či sme 
v poriadku, či nemáme triesky a podobne. Oco si vzdychol (ako to už robieval) a začal sa smiať. 

- No vy ste mi teda experti. 
- Čo, prečo? 
- Tie vaše ,,príšerné oči“, či ako ste to nazvali, to bola lasica, ktorú odtiaľ vyháňam už päť 

mesiacov a vy sa s ňou pustíte do bitky palicami. 
Pokrčil som plecami. 
- Hej a chlapci! Ráno ešte pôjdete zatvoriť to okno, čo ste tam nechali otvorené. 
Okno! Do čerta. Nie, ja sa na ten pôjd už nevrátim! A to všetko preto, že sme si chceli postaviť 

plť. Tak to je teda obeta pltníka!  
A mimochodom, tú plť sme postavili a úspešne ňou splavili päťsto metrov Popradu. 

 
MATÚŠ DUBJEL, 1. MIESTO 
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LIST VŠETKÝM TÝM, KTORÍ MILUJÚ OPICU ŠKORICU 

 
Ráno, vlastne nie ráno, ale presne o polnoci sme si v izbe spolu s bratom a sestrou spokojne 

odfukovali a užívali si oddych. Práve sa nám sníval pekný sen, keď som trošku precitla a počula som 
strašný rachot. Schovala som sa rýchlo pod paplón a zaspala som.  

Ráno som sa zobudila a vedľa mňa si spokojne spala nejaká opica. Povedala som:  
- Haló, haló, ktože si tu spí v mojej posteli?  
 Tým krikom som zobudila brata, sestru a ďalšiu sestru, rodičov a babku. Všetci sa prišli 

pozrieť do mojej izby. A zrazu sa prebudila aj tá opica. Vyskočila, až som si myslela, že lieta.  
A začal sa rozhovor: 
- Kto si a čo tu robíš?!  
  - Ktosi si ty?!  
    - Ja som Anežka.  
    - Ja som opica Škorica.  
    - Jaaaaaj, ty si tá opica? Peter Stoličný... Čítala som všetky tri časti.  
    - No vidíš, tak sa ti nemusím predstavovať.  
 - Nie, nemusíš.  
 - Môžem u vás ostať? Prepáčte, ale pani rozprávka sa na mňa nahnevala, lebo som 

chcela knihu trochu spestriť.  
 - No jasné, ale zajtra sa musíš poberať domov. 
 - V poriadku.  
 - Čo máš rada? Banány?   
Keď sme sa najedli, odišli sme do školy. Keby ste videli, čo tam naša opica Škorica stvárala.   
Musela som ju schovávať (keď sa vám to zdá čudné, asi máte v školskom poriadku, že v škole 

môžete chovať zvieratá). Prvú hodinu som ju nejako zatajila, ale cez druhú sa jej zachcelo po lustri 
vešať. A hop! Vyskočila. Pani učiteľka tiež skoro vyskočila, ale nie od zábavy, ale od strachu.  

- Kde sa tu vzala tá opica? 
Musela som s pravdou von. Všetko som vyrozprávala pred celou triedou a všetci sme Škoricu 

poľutovali. Ale koniec dňa v škole bol úžasný. Škorica nám našepkávala, robila nám smiešky 
a najväčšiu srandu spravila vtedy, keď sme ju všetci museli naháňať po triede. A nikdy sme sa pri opici 
nenudili. Keď sme sa vrátili domov a robili sme si domáce úlohy, Škorica chcela za mňa napísať jednu 
úlohu, ale vyzeralo to tak strašne, že som to radšej napísala sama.   

Bol to náročný deň... Ale plný zážitkov a dobrodružstva. Vaše Anežka a Škorica. 
 

ANEŽKA ŠČURKOVÁ, 2. MIESTO 
 
 

 

PRÍCHOD PIPI DLHEJ PANČUCHY 
 

Išla som do školy a keď som vošla do triedy, objavila sa pani učiteľka a povedala trocha 
silnejším hlasom: „Dnes sa budeme presádzať!“  

Všetky dievčatá sa stiahli blízko k dverám.  
Pomyslím si: „Keď sú tam ony, tak pôjdem aj ja.“ Stiahla som sa teda aj ja. Rozprávali 

o niečom takomto: „Ó, ja sa bojím, ku komu ma presadia.“  
Vtom do triedy vošlo dievčatko s ryšavými vlasmi. Malo pehy a vrkoče jej odstávali ako 

antény. Potom zazvonilo a pani učiteľka povedala: „Dnes tu máme nové dievčatko. Volá sa Pipi 
a priezvisko má Pančucha.“  

Všetci, celkom všetci sa začali smiať. Iba ja som sa nesmiala. „Čo je na tom smiešne?!“ 
vykríkla som.  

Ostatní si začali šepkať: „Ona je divná. Veď ju ani nepozná a už sa jej zastáva!“ Pipi sa na 
mňa usmiala a mrkla.  

Hovorí pani učiteľka: „Deti, ideme sa presádzať! Pipi, ty k Tamarke!“  
Keď sa všetci presadili, pani učiteľka sa opýtala Pipi: „Odkiaľ si prišla?“  
„Ocka odplavila vlna a mama zomrela. Prišla som z južných ostrovov,“ povedala Pipi.  
Potom bola prestávka.  
„Pipi? Podľa mňa nie si divná,“ povedala som jej.  
„Ďakujem. Nechceš byť moja kamarátka, Tami?“ opýtala sa ma Pipi.  
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„Ach, áno!“ s radosťou som odpovedala.  
A tak sme odteraz kamarátky až do smrti. 

 
TAMARA WOSKOVÁ, 2. MIESTO 

 
 
 

DEŇ S MOJOU OBĽÚBENOU ROZPRÁVKOVOU POSTAVIČKOU 
 

S otrasným pocitom som sa prebrala zo spánku. Temnota v izbe mi naznačovala že je ešte 
noc a mala by som naďalej spať. „Do pekla.“ Tiché zanadávanie a rachot, ktoré jasne naznačovalo že 
určite nie som sama doma by mi len tak spať určite nedali. Takmer ihneď som sa posadila, nasadila si 
okuliare, ktoré spokojne odpočívali na nočnom stolíku a po dvoj sekundovej vnútornej hádke, či radšej 
zobrať mobil, alebo baterku, som schmatla baterku. Po špičkách som nakukla z izby na chodbu, kde 
sa nachádzala kúpeľňa. Fakt, že dvere boli pootvorené a svietilo sa tam, mi celkom dostatočne 
potvrdil, že králik a nedostatok spánku to nebol. Pri spomienke na králika som ju pohľadom 
skontrolovala. Spokojne si ležala na brušku, jej labky skryté pod telom z nej robili tvar bochníku 
chleba. Ale okrem toho si všetko spokojne odignorovala. Čas preskúmať kúpeľňu.  

Dramaticky som stlačila tlačidlo na zapnutie a svetlo z baterky ma na chvíľu oslepilo. Vážne 
som si ho ako hlúpa práve zapla do očí? Pred dverami som sa nadýchla- práve idem preskúmať niečo 
čo sa mi buď sníva, alebo je to len mama. Za normálnych okolností by som tam ani nešla, iba 
stresovala v izbe. Ale teraz...teraz je môj čas. Prehnane rýchlo som trhla dverami a baterku namierila 
do pred seba a s odvráteným pohľadom ňou zablikala. Ihneď na to som si uvedomila, že sa tam už 
svieti a moja baterka nebude mať žiadny efekt. Zagánila som pred seba, len aby som videla naše 
zrkadlo, bez toho aby odrážalo mňa, ale s ružovo-modrastým nádychom. A osobou vedľa umývadla. 
Zagánila som na blonďavé dievča, ktoré sa snažilo udržať na pulte spolu s umývadlom a bez toho aby 
zhodila háčik s uterákmi. Očividne preglgla a premeriavala si ma očami. Dobre, ale zobudila som sa 
vôbec alebo len stále spím? „A- Ahoj.“ Poznamenalo dievča, ktoré mi niekoho pripomínalo, ale môj 
unavený mozog si ju nevedel s nikým spojiť. „Ahoj!“ Odpovedala som jej. „Nebolí ťa ten držiak 
v chrbte?“ opýtala som sa, prstom jemne naznačila na jej lopatky. Jemne pokrútila hlavou a akoby sa 
snažila povedať niečo veľmi vážne, vyhŕkla: „Musím ísť.“ Vtom preložila nohu cez zrkadlo do neho 
a ihneď v ňom zmizla celá.  

„A toto je čo?!“ zvrieskla som, snažiaca sa nahmatať niečo po neznámom dievčati. Ako...ako 
môže niekto zmiznúť v zrkadle?! Frustrovane som si prehrabla vlasy a po chvíľke uvažovania som 
hodila do neho baterku, ktorá taktiež prešla. „Nie!!“ pleskla som si po čele. Natiahla som sa a dotkla 
ho- možno bude moja baterka len zaseknutá v skle, nikdy nevieš. Moja ruka prešla zrkadlom 
s pocitom ponorenia do vody a následného vynorenia. Potom ma zrkadlo automaticky vtiahlo do seba. 
Z hrdla sa mi vydral výkrik a ohromnou rýchlosťou som cítila ako padám do neznáma. Po, úprimne 
celkom hodnej chvíli som dopadla doprostred lesa na chrbát. Všetok vzduch sa v tej chvíli rozhodol 
odísť zo mňa. Počas kašľania som sa rozhliadla- lesy mali modrasté lístky a čierne kmene. Naposledy 
keď som sa pozrela von listy modré neboli.  

„Čo tu chceš?“ vyšteklo po mne to dievča, podozrievavo si ma premerala. „Nikto..“ zadychčala 
som a prstom jej takmer zapichla do kľúčnej kosti. „Nikto len tak nechodí cez moje zrkadlo. Taktiež, 
stratila som baterku.“ Ešte podozrievavejšie si ma prezrela a teraz sa môj mozog rozhodol zobrať dva 
a dva- modré stromy, zrkadlo, blonďavé dievča.  

„Si Alica, že?“ pokúsila som sa na ňu zaškeriť a ukázať pištoľkami z prstov na zlepšenie 
situácie, no tá sa akoby naschvál ešte zhoršila. „Odkiaľ...ma poznáš?“ Wow, ja že ma ľudia v sne 
poznajú. Čo jej mám povedať? Oh, videla som ťa vo filmoch a rozprávkach a knihách! Jasné.... 
„Neviem, vyzeráš ako Alica. Nevyzeráš ako Lucka alebo Mirko.“ Jej pohľad konečne zmäkol a pocit, 
že na mňa niekto mieri zbraňou zmizol. „Čauky mňauky.“ Zatiahlo niečo vedľa mňa, prehodilo mi to 
kapucňu cez hlavu a moje rozbolené hlasivky zapišťali. Pred Alicou sa zjavila vysmiata mačka a ona 
ju s o 180 stupňov obrátenou náladou vzala do náručia a zasmiala sa. Zmätene som sa na nich 
pozrela- ihneď som spoznala kocúra, ktorého meno som však stihla zabudnúť. Kapucňu som striasla 
a upravila si strapaté vlasy. Nie, nie, nie, počkať. Zastavte to, strih! Kapucňu? Kde zmizlo moje sovie 
pyžamo? 
Namiesto môjho prekrásneho, pohodlného pyžamka som mala biele šaty, na vrchu tmavomodrá 
bundička s plnými rukávmi a, prekvapivo, kapucňou. Pod krkom odtiaľ vytŕčala biela šatka s 
tyrkysovým drahým kameňom na šnúrke. A čižmy na vysokom opätku. „To čo je?! Však na tom sa 
prizabijem!“ vyhŕknem a v tom momente oľutujem že nahlas. Alica a aj kocúr mi venujú pohľad, ktorý 
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ale znova pre moje očividné šťastie netrvá dlho. „Alica!!“ zvolá niekto spoza mňa a ja už podľa hlasu 
spoznávam Klobučníka.  

Oboma rukami si zakryjem tvár, dúfajúca že ma to ironicky urobí nenápadnou. „Tak dávno si 
nebola na čaj!“ osoba prejde okolo mňa a zvíta sa s Alicou. Neviem odkiaľ ale určite som práve 
uvidela ako jej podal porcelánovú šálku. Alica sa poďakuje a Klobučník, ani nie až tak prekvapivo 
poskočí a z vrecka vytiahne vecičku. „Pozri čo som po ceste našiel. Vyzerá to nebezpečne.“ Povie 
a poprehadzuje si to v rukách. Chytí to za jeden koniec a šnúrkou vo vzduchu zatočí. Rukami si 
zakryjem tvár a potichu sa rozosmejem. Áno, to bola moja baterka. Rýchlo som podišla a vytrhla mu ju 
z rúk si slovami: „To je moje, ďakujem.“ Prekvapene sa na mňa pozrel a takmer ihneď pokračoval: „Na 
čo to používaš?“ Párkrát zmätené zažmurkám, ale postúpim na vysvetlenie použitia baterky. „Keď 
stlačíš toto, tak to vlastne začne svietiť. A môžeš, čo ja viem, hľadať niečo v tme alebo niečo.“ 
Klobučník stlačí tlačidlo a baterka začne svietiť. Zopakuje to dokola a dokola a baterka medzitým 
bliká. „Užitočná vecička.“ Usmeje sa. Vtom sa ten kocúr zjaví pri mne, v jednej labe zviera šálku 
a podáva mi ju.  

„Nedáš si s nami čaj?“ Aha super, nikto ma tu absolútne nepozná ALE môžem sa k nim pridať 
na úplne normálnych veciach. To znie úprimne zaujímavo. „Hej, jasné, prečo nie.“ Viac menej 
zašomrem a vezmem si šálku. Na všetky možné prekvapujúce veci čo sa v tomto realistickom sne 
stali, v šálke bola tekutina. Nejdem rovno vravieť že čaj, nie som si tým úplne istá. Bola priehľadná, ale 
mala čajovú vôňu a šálka hriala. No, toto je predsa len, iba sen. Nemalo by sa mi nič stať. Šálku som 
si spokojne priložila k ústam a vypila čo-to čo tam zostalo. Tekutina naozaj chutila ako čaj. Som fakt 
taká paranoidná ohľadom dodržiavania pitného režimu?  
No vtom sa všetko zatočilo. Ihneď som pustila všetko čo som mala v rukách, baterka sa úboho 
rozkývala na ruke. Všetka tá modrá, oranžová, sivá, ružová- zmiešali sa do jednej a silno som pocítila 
že moje orgány sa rozhodli zmeniť pozície. Spoločne s ohromným točením sa mi zazdalo, že padám. 
Pokúsila som sa prežiť nutkanie vypľuť obličku a so silným trhnutím som sa ocitla u mňa doma na 
posteli. Slnko presvitalo cez zatiahnuté žalúzie a z mobilu pri posteli hrala otravná hudba 
z teleshoppingu-môj budík. Všetko bolo ako predtým- mala som svoje skvelé sovie pyžamo, okuliare 
ležali vedľa na nočnom stolíku. Vravela som. Bol to iba sen. Jediné ohľadom čoho si stále nie som 
úplne istá je, prečo som mala moju baterku na ruke a uteráky spoločne s držiakom boli na zemi 
v kúpeľni? 

 
MIROSLAVA MRIŠOVÁ, 3. MIESTO 

 
 
 

KAMOŠKY OVOCNÍČKOVIA 
 

Nikdy som si nemyslela, že ovocie a zelenina, môže človeku ovplyvniť nejako život. Ten môj 
predsa len ovplyvnil. Od mala som bola vedená k tomu, že ovocie a zelenina je pre zdravie človeka  
potrebná. Moja mamka mňa, i mojich súrodencov viedla k tomu, aby sme si zvykali na ovocie 
a zeleninu. Pri každom jedle nesmela u nás chýbať zelenina, a k desiatej do školy nám vždy mamka 
pribalila nejaké ovocie. Takto už štrnásť rokov každé ráno na našom stole nesmie chýbať zelenina 
i ovocie. Sú to už naši každodenný priatelia, aj keď pre moju najmladšiu sestričku, je zelenina 
najväčším nepriateľom. Priznávam ani pre mňa nebola zelenina tým najlepším priateľom, ale začali 
sme si rozumieť až po tom, keď som si uvedomila, že je potrebné už niečo robiť s mojou postavou. 
Privykla som si prílohy nahrádzať zeleninou. Aj pri takom priateľstve so zeleninou je potrebné si 
budovať vzťah pomaly. Čím viac som sa snažila na ňu privyknúť, tým silnejší vzťah som si k nej 
vybudovala. Musím sa priznať, že ovocie je pre mňa predsa len lepším kamošom. Nikdy by som 
neverila, že práve ovocie mi do môjho života prinesie radosť a priateľstvo, ktoré trvá dodnes a verím , 
že bude trvať ešte veľmi dlho 
  Ako každý deň, aj v ten deň som mala k desiatej pribalené jablko, broskyňu. Mala som ich 
pokrájané na väčšie kúsky v dóze na ovocie. Cez veľkú prestávku sme všetci žiaci začali jesť desiatu. 
Všimla som si, že jedná spolužiačka začala písať niečo do zošita. Bolo hneď vidieť, že nemá desiatu. 
Vždy sa podozrivo obzrela, ale nič nepísala. Prišlo mi jej ľúto, aj keď sa so mnou nikdy veľmi nebavila, 
a skôr sa ku mne správala pohŕdavo, pretože s Rómkou by sa ona nikdy nekamarátila. Hanbila som 
sa prísť k nej, a ponúknuť jej moju desiatu. Okrem toho som sa obávala, že ma spolužiaci vysmejú, 
a ona by sa pridala k ním. Po krátkom váhaní, som predsa len k spolužiačke prišla, a ponúkla jej môj 
sendvič. Odmietla, tak ako som očakávala. No nie kvôli tomu, že by si ho nechcela vziať, ale vraj drží 
diétu a sendvič nemôže. Vrátila som sa k lavici, vybrala dózu s ovocím a ponúkla som jej ovocie. 
Neverila som vlastným očiam. Ona sa ponúkla! Dokonca mi navrhla, aby som si sadla k nej, že 
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môžeme jesť spoločne z jednej dózy. Zrazu v triede nastalo ticho. Ostatní len nemo sledovali, že naša 
spolužiačka, ktorá bola známa tým, že ostatné spolužiačky odhovárala, aby sa so mnou kamarátili, sa 
ponúkla mojim ovocím. Ostatní spolužiaci začali pokrikovať - „ Sper Barbi ! “. Ja som to nepovažovala 
za nejaký hrdinský čin. Bola som vďačná, že mi mamka pribalila ovocie, ktorým som mohla pomôcť 
svojej spolužiačke.          

Moje obľúbené ovocie mi v ten deň pomohlo získať novú kamarátku, prelomiť ľady a vytvoriť 
super priateľstvo, ktoré trvá dodnes a verím, že bude trvať ešte veľmi dlho. Odvtedy sedávame spolu 
v jednej lavici, a samozrejme ovocie a zelenina sú súčasťou našich spoločných desiat. Vytvorili sme si 
aj tradíciu, na spomienku vzniku nášho priateľstva. Na každý náš sviatok si darujeme niekoľko 
obľúbených kúskov ovocia a zeleniny. Často sa na tým zabávame, a dokonca sme si dali aj prezývky. 
Ja som Hruška, a ona Broskyňa. Ostatní spolužiaci nás v škole začali volať kamošky Ovocníčkovia.  

 
BARBORA PORČOGOŠOVÁ, 3. MIESTO 

  
 
 

JEDEN DEŇ S MOJOU OBĽÚBENOU POSTAVOU 
 

Dnes som mala vážne blbý deň. Cestou na zastávku som zmokla, jeden autobus mi ušiel pred 
nosom, druhý bol preplnený a tretí meškal. To mám za to, že chodím tak skoro na autobus. Do školy 
som prišla mokrá ako myš, a navyše neskoro. Učiteľka mi to vyčítala, dala mi neskorý príchod 
a neodpustila si poznámku, či som už niekedy počula o tom, že to nie je moja chyba, ale môj problém. 
Samozrejme, že som to počula, keď mi to pri každej príležitosti opakovala. Potom som zistila, že som 
si zabudla desiatu a že v bufete si nemôžem nič kúpiť, lebo je zavretý kvôli nejakej blbosti. Dokonca 
musela chýbať aj moja najlepšia kamoška, ktorá by si so mnou rozdelila aj omrvinky. Ale nejako som 
to prežila.  

Po nudnom dni v škole som sa s ponurými myšlienkami vybrala domov. Tentokrát som išla 
pešo. Autobusov som nadnes mala dosť. Keď som dorazila k nášmu domu, práve som sa minula 
s mamou – videla som zabáčať jej auto na konci ulice. Našla som iba lístoček, že môjmu mladšiemu 
bratovi Jakubovi prišlo v škôlke zle a že mu ako odškodné zobrala môj donut, ktorý som mala mať na 
desiatu. Oznámila mi, že s ním pôjde k doktorovi a že sa asi zdrží, takže nemám očakávať obed. 
(Akože fakt? Nechápem načo mu brala donut, keď s ním ide k doktorovi? Aj blbec by jej povedal, že 
ak mu je zle, tak by mu ho nemala dávať.) Po preskúmaní komory som zistila, že môj prvotný plán 
stroskotal, lebo pizza sa minula. Nemohla som si spraviť ani fazuľu v paradajkovej omáčke, pretože 
bola s čili, a taká mi nechutí. Nakoniec som si teda spravila cestoviny bez ničoho, lebo kečup sa tiež 
minul a robiť si k tomu zeleninu, sa mi nechcelo. 

Ležala som v posteli a premýšľala, prečo sa mi tak strašne nedarí a prečo nám učitelia dávajú 
tak strašne veľa úloh. Predstavila som si samu seba, ako sa topím v bezodnej jame plnej domácich 
úloh, učebníc a zošitov. Okolo jamy sedeli moji učitelia a hádzali po mne ďalšie domáce úlohy. Asi by 
som sa do nich mala pustiť, preblesklo mi hlavou. Ale ešte nie... Vzápätí som potriasla hlavou 
a mierne som sa prefackala. Nesmiem zaspať, prikázala som si. Ak zaspím, tak sa zobudím až v noci, 
a potom sa v tých domácich skutočne utopím. Ale nevstala som. Namiesto toho som sa lenivo 
pretočila na kraj postele a otvorila zásuvku na nočnom stolíku. Vytiahla som z nej drevenú truhličku 
a otvorila ju. Vnútri bol môj prvý zub, gombík, dva zatváracie špendlíky, biely takmer dokonalý 
kamienok a lupa, pomocou ktorej som kedysi s radosťou zapaľovala ohníčky. A ešte niečo. Prívesok. 
Vyzeral ako perlorodka, ibaže kovová a úplne vyleštená. Na jednej strane bol namaľovaný kostihoj 
lekársky. Kovová perlorodka, ktorá sa otvárala gombíkom.  

Stlačila som ho. Teraz, ako aj po mnohé iné dni, keď som sa cítila blbo, ma dokázal potešiť 
a upokojiť. Bolo to síce zvláštne, ale vo vnútri bola akoby spútaná nejaké neviditeľná sila, ktorá ma 
upokojovala. Aspoň tak to fungovalo doteraz. Tentokrát ale nie. Na nálade mi to vôbec nepridalo. So 
šomraním som sa vysúkala z postele a podišla k stolu, pri ktorom som mala hodenú školskú tašku. 
Vytiahla som mobil a zo všetkých kontaktov som vytočila to babkine. Prívesok bol totiž od nej. Dala mi 
ho s tým, že keby dačo, tak sa jej mám ozvať. Vtedy som tomu nerozumela, ale teraz mi napadlo, že 
možno myslela práve toto. Vedela o tom babka? Ktovie, možno hej.  

Mobil vyzváňal a vyzváňal a vyzváňal. Už-už som to chcela skončiť, keď babka konečne 
zodvihla.  
„Ahoj, Klára,“ pozdravila ma nevinným tónom.  

„Ahoj, babi,“ odvetila som.  
„Chcela by som sa ťa opýtať na ten prívesok...“  
„Cez mobil nie,“ prerušila ma ostro.  
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Zmĺkla som. Babka sa ospravedlňujúco pousmiala, aj keď vedela, že to nemôžem vidieť.  
„Prepáč, ale súvisí to s koreňmi našej rodiny, a je to niečo, čo nemôžem povedať, ak si nie som istá, 
že nás niekto nepočúva.“  

Zostala som ticho.   
Babka pokračovala: „Môžeš ku mne kedykoľvek prísť. Hoci aj hneď a ja ti to vysvetlím.“ 

Zaváhala som. Mala som dosť domácich, ale toto bolo také zaujímavé... A aj tak by som tú návštevu 
musela absolvovať. Na dejepis som mala zistiť čo najviac o svojej rodine a spraviť rodokmeň až po 
prababku. Na slovenčinu zasa urobiť opis veci-zázraku a potom na to napísať príbeh. A tiež som 
chcela urobiť dobrovoľnú úlohu na výtvarku. Zadanie bolo namaľovať svoj sen. A samozrejme, ešte 
angličtina, matematika, biológia, chémia a naučiť sa na test z nemčiny. Ale test bude až o tri dni 
a s ostatným si nejako poradím.  

„Prídem,“ povedala som rozhodne.  
„Nachystám zatiaľ nejaké ovocie a sladkosti,“ zašvitorila babka a len ťažko zakrývala svoju 

radosť z toho, že uvidí svoju najobľúbenejšiu vnučku.  
Položila som. Chvíľu som bez pohnutia stála. Až potom mi doplo, že idem k babke a zaliala ma 

radosť. Úplne ako vlna. Schmatla som svoj ružovo fialový pumabatoh, nahádzala doň zošity 
z dejepisu a slovenčiny a ešte v plastovom obale niekoľko čistých kancelárskych papierov, a prívesok 
som si zavesila na krk. Cestou som sa ešte zastavila v záhrade a odtrhla pár kvetov kostihoja pre 
babku. Viem, že ho má veľmi rada. Mame som na papier narýchlo načarbala, že idem ku babke a že 
nemusí mať o mňa strach.  

Ešte som ani nestihla zazvoniť, keď mi babka otvorila dvere. Mala na sebe čierne tepláky 
a tmavomodré tričko. Rámy okuliarov mala iba o niečo sivšie ako svoje krátke vlasy. Ale ničím iným 
starú ženu nepripomínala. Aj keď už mala svoj vek, stále iba poskakovala a obsluhovala ostatných. 
Usadila ma na gauč za nízky preplnený stolík v obývačke. Sama sa usadila do kresla oproti 
a nadýchla sa, aby mi vysvetlila, čo je na tom prívesku také zvláštne. Lenže nevedela, kde začať.  
„Tak,“ predbehla som ju, „prečo sa o prívesku nesmie okrem nás nikto dozvedieť?“ 
„Pretože by to mohli zneužiť,“ odpovedala a pohľad zabodla do kytice kostihoju na stole. 
„A...“ nevedela som, či sa môžem opýtať tak priamo, „čo to vlastne je?“ Babka roztržito zodvihla hlavu. 
„No, musí byť niečím špeciálny, niečím zvláštny,“ drmolila som, „inak by nebol taký tajný.“ 

„Áno, špeciálny je a je aj zvláštny,“ povedala babka potichu. Čím, preblesklo mi hlavou. Otvorila 
som ústa, že sa na to hneď spýtam, ale radšej som ich zase zatvorila, pretože babka pokračovala 
v rozprávaní bez toho, aby sa na mňa čo i len pozrela. „V tom prívesku je zvláštna sila, ktorú dokážeš 
usmerniť. Napríklad, keď ho otvoríš a neurobíš to, čo zvyčajne, ale... No, u každého je to iné. Tak, 
napríklad, môžeš spraviť toto.“ Na chvíľu prestala rozprávať a poriadne sa napila kávy. Spokojne si 
odfúkla a potom sa spýtala: „Kde som to prestala?“ „Práve si sa chystala povedať, čo musím spraviť,“ 
vyhŕkla som nedočkavo. Babka spokojne pokyvkala hlavou. Občas ma takto vyskúšala. Nie preto, že 
by nevedela, čo hovorí, ale preto, aby zistila, či počúvam. „Teraz prichádza časť, ktorá je určená len 
pre nás. Sľubuješ, že to nikomu nepovieš?“ Prikývla som, ale babke to, zrejme, nestačilo, tak som 
ešte dodala: „Sľubujem.“ „Výborne,“ potešila sa babka. A teraz von s tým tajomstvom, súrila som ju 
v mysli. „Musíš otvoriť prívesok a pomyslieť si na postavu, napríklad z knihy, s ktorou by si sa chcela 
stretnúť. Musíš myslieť na miesto, kde by si sa s ňou chcela stretnúť. A keď budeš v prívesku, môžeš 
zmeniť aj svoju podobu. A ešte jedna vec. Keď tam budeš, môžeš zasiahnuť do deja, lebo je to tvoj 
príbeh, a nikto okrem teba ho nevidí.“ „V prívesku... Chápem. Ešte niečo?“ Neviem, či sa mi podarilo 
udržať pokojný tón, lebo predstava vypadnúť na chvíľu z tohto sveta, bola vážne, ale vážne lákavá. 
Babka sa zamyslela: „Áno. Keď vyberáš čas, vyberaj obozretne, lebo až zapadne slnko, vrátiš sa. 
A vrátiš sa presne do tej stotiny sekundy, v ktorej si ju opustila. „Hm, toto už také super nebolo. Ale 
aspoň stihnem šerm a prídem načas na večeru, ako som sľúbila mame. „A čo sa stane, keď si 
v príbehu ublížim?“ „To neviem,“ prekvapene povedala babka, „pretože to sa nikdy, pokiaľ viem, 
nestalo. Vlastne ani neviem, ako je starý. Pri každom majiteľovi má inú podobu, ale vždy je 
s obrázkom kostihoja.“ To dávalo zmysel. Napokon, kostihoj je liečivý, tak snáď mi v prípade núdze 
pomôže ten. 

„Radšej sa zašijem niekam, kde je pokoj. Pre istotu,“ povedala som, jednou nohou už na 
odchode do vedľajšej izby. „Choď,“ súhlasila babka, „úlohy spravíme potom.“ 

Usmiala som sa začala postupovať podľa babkiných inštrukcií. Potom som sa odrazu zarazila. 
Odkiaľ babka vedela, že mám so sebou domáce? Chcela som sa jej na to spýtať, ale nestihla som. 
Tajomná sila prívesku sa ma zmocnila a ja som zrazu mala pocit, že padám. Verila som babke, ale 
keď sa to stalo, bolo to celkom iné, ako som čakala. Vybrala som si predstavu, ktorú som poznala 
úplne dokonale, pretože som ju sama stvorila. Bola to predstava z môjho príbehu. Knižku som 
dopísala asi pred mesiacom a bola som na ňu veľmi hrdá. Volala sa Pirátsky príbeh a bola 
o princeznej Leverke, ktorá sa omylom dostane na pirátsku loď. Musela si zmeniť meno, ako každý na 
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lodi, a keďže medzi tými ufúľancami žiarila ako severná hviezda, ktorej sa občas hovorí aj Polárka, 
začali ju volať Polárka. Rozhodla som sa pre deň Polárkinho premenovania, ktorý bol v príbehu 
jedným z najpokojnejších. 

Pocit, že padám, zmizol a vystriedalo ho presvedčenie, že som v mori a potápam sa. Okamžite 
som začala plávať hore ku hladine, lebo vzduchu som nemala na rozdávanie. Vynorila som sa hneď 
vedľa lodi. Chcela som zakričať, aby ma vytiahli, ale zabehla mi morská voda a vyšlo zo mňa len 
chrčanie. Napriek tomu si ma posádka všimla a hodili mi lano. Konečne. Len čo som sa dostala na 
palubu, podarilo sa mi potknúť a rozpleštiť sa, čo malo za následok vyškerené tváre pirátov a môj 
pocit totálnej nemotornosti. Z provy ku mne pribehla Polárka a žiarila šťastím. Usmiala som sa na ňu 
a ona mi úsmev opätovala. Vyzerala presne tak, ako som si ju predstavovala. Opálená, vlasy po 
ramená, farby púpavy. V očiach mala dva trávovo zelené smaragdy a na sebe koralovo ružové šaty. 
Pomedzi škeriacich sa pirátov sa pretlačil kapitán Walter. Mal červený kabát so zlatým lemom, čierne 
topánky a nohavice iba o niečo svetlejšie. Na hlave klasický trojuholníkový klobúk a cez oko pásku. 
Pozeral na mňa ako na zjavenie, takže mi nenapadlo nič lepšie, než sa rozosmiať. „Polárka, daj na to 
dievča pozor. A prines mu nejaké suché oblečenie. Potom nám povie svoj príbeh.“ 
„Rozkaz, kapitán,“ odvetila Polárka a chytila ma za ruku. „Tak poď.“ 

V kajute mi dala svoje nohavice a bielu košeľu. Po celý čas sme sa rozprávali o hlúpostiach, 
ktoré dievčatá spolu rozoberajú, ale toto bolo predsa v niečom iné. Keď som bola hotová, musela som 
posádke na palube porozprávať, ako som sa sem dostala. Najskôr mi nechceli veriť, no keď som im 
ukázala prívesok, aj oni pocítili tú tajomnú silu, ktorú si po svojom nazvali aurorin. A keď som podotkla, 
že široko-ďaleko nie je žiadna loď, plť, čln, ostrov, ani nič také, konečne mi uverili. S Polárkou som 
strávila úžasný deň. Najskôr sme sa naháňali po palube, lozili po lanách alebo sa vyšplhali úplne 
najvyššie na lodný stožiar. Neskôr sme sedeli na prove, pozorovali, ako loď reže vodu, a počúvali, ako 
si piráti vyspevujú svoju obľúbenú pesničku Pi rád, veď si pirát. Nakoniec sme sledovali, ako v brázde 
za loďou plávajú rybky s nádejou na kúsok chleba, ktorý im námorníci sem-tam hádzali, keď im zvýšil 
z večere. A takmer stále sme sa rozprávali. Jeden rozhovor sa nečakane zvrtol, keď si všimla, že mám 
na predlaktí popáleninu. Bola to stará, úzka, podlhovastá jazva. Spýtala sa ma, z čoho je.  

„Zo žehličky,“ odpovedala som.  
„Čo je to žehlička?“ vyzvedala.  
Jej zvedavosť bola úplne nenásytná. Niekoľko rozhovorov, ktoré sa týkali vecí z môjho sveta, 

sme už mali za sebou. Lenže pri mojich nešikovných odpovediach vznikali ďalšie otázky. Popri 
žehličke som musela vysvetliť aj zástrčku, elektrickú šnúru, elektrinu... a musela by som vysvetľovať 
ďalej a ďalej, keby nás nevyrušil kapitán. „Milé dámy,“ oslovil nás. „Chceli by sta sa pozerať na bandu 
naničhodných pirátov, ako spolu pre zábavu a pre cvik šermujú?“ 

„Milý kapitán,“ povedala som, „niečo také zábavné si určite nenecháme ujsť. Ale len pod 
podmienkou, že šermovať môžem aj ja.“ Kapitán to schválil mávnutím ruky, a potom sa už šermovalo. 
Šermujem od svojich štyroch rokov a veľmi ma to baví. Dokonca si trúfam povedať, že som v tom 
dobrá. Zápasy skončili väčšinou remízou, takže aspoň polovica potleskov od Polárky, kapitána 
a ostatných patrila mne. To nebolo zlé skóre. 

Kým slnko zapadlo, prisľúbila som námorníkom, a hlavne Polárke, že prídem znovu. 
V budúcnosti, tak aby neboli prekvapení, keď sa tu zase z ničoho nič objavím. A potom som už len 
Polárke potichu zašepkala: „Keď prídem, poviem ti, aurorin sa vrátil späť, aby našiel starú kamarátku, 
na ktorú nikdy nezabudne.“ A s posledným zábleskom slnka som sa ocitla zase vo svojom starom 
svete. Pri babke a domácich úlohách. Ale nebolo to až také zlé, pretože som objavila východisko. 
Cestu tam a späť. „Babi, ono to fakt funguje! Musím ti o tom všetkom porozprávať!“ 
„To určite musíš. Ale najskôr si vybavíš povinnosti,“ žmurkla na mňa veselo a podala mi môj 
pumabatoh s učebnicami. 

 
BARBORA KURDELOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
 
 
 

LÁSKA VONIA AKO POMARANČ 
 

Ahojte, volám sa Sofia Hlušíková a mám 13 rokov. Chodím do siedmej triedy a moje záľuby 
sú: písanie, lyžovanie, bicyklovanie a hranie na gitaru. Tento rok k nám do triedy prišiel nový chlapec. 
Volá sa Sebastián Hevier. Najprv som si myslela, že z nás nebudú kamaráti, no to, čo sa stalo, asi 
nikto nečakal... 

Bol začiatok nového školského roka, nová trieda, noví učitelia, ale aj noví žiaci. Začiatok ako 
každý iný, až na jeden malý detail. Zážitok, na ktorý asi nikdy nezabudnem... Ale vráťme sa k tomu, čo 
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sa stalo. Ako som už hovorila, bol to obyčajný začiatok, až... No, nie som si istá, či malý detail. Prišiel 
k nám nový chlapec – Sebastián.  

Gaštanovo hnedé vlasy a kávovo hnedé roztomilé oči. Na tvári úsmev s bielymi zubami, na 
ktorých má tmavomodrý strojček. Väčšinou si oblieka rifle a suprovú mikinu. Zapáčil sa mi hneď, ako 
som ho uvidela, ale nikomu som to zatiaľ nepovedala. Sedel predo mnou a moja naj kamoška Vierka 
si všimla, že na neho často pokukávam. Našťastie sa mi to vždy podarilo zahovoriť. Raz cez 
prestávku, keď som si robila domáce úlohy, prišiel k mojej lavici, postavil sa predo mňa a usmial sa. 
Vôbec som nevedela, čo sa deje. 

Nakoniec ma iba poprosil poznámky z biológie. Celkom sa mi uľavilo, ale červenala som sa 
ako prezretá paradajka a bolo mi strašne horúco. Keď som prišla domov, ľahla som si a premýšľala 
o tom, čo sa stalo. Nemohla som prestať myslieť na to, ako sa na mňa usmial. Stále dookola sa mi 
zjavoval jeho milý úsmev. V noci som kvôli tomu nemohla zaspať. Na ďalší deň, keď som sa 
prezliekala pri skrinke, znovu prišiel ku mne. Tentoraz odo mňa chcel, aby som mu požičala prázdny 
zošit, pretože si zabudol ten svoj na matematiku. Takto to chodilo dookola, až sa ma raz opýtal, či s 
ním nechcem ísť von. Skoro som zhorela, rýchlo som mu povedala, že o tom porozmýšľam a dám mu 
vedieť. Hneď ako som to dopovedala, utekala som na wecko a bola som tam dovtedy, kým nezvonilo 
na ďalšiu hodinu. Potom som cez prestávku všetko povedala Vierke. Ona na to: ,,Jasné choď!“ ,,Ja 
neviem, nemohla by si ísť so mnou?“ opýtala som sa jej, no ona hneď odsekla: ,,Pozval mňa alebo 
teba?!“ Vedela som, že má pravdu. Uľavilo sa mi, keď som zistila, že ideme s celou partiou. Vôbec 
som sa nečervenala, aj keď som sa s ním rozprávala. Bolo to príjemné stretnutie. 

Raz, keď sme odchádzali z obeda, spadol mi pomaranč. Sebastián ku mne pribehol... Naraz 
sme ho chytili a pozreli sa na seba. Ja som sa trochu začervenala a myslím si, že on tiež. Pozerali 
sme na seba ešte chvíľu ako zamrznutí. Potom som vzala pomaranč, chytila Vierku za ruku a utiekla 
s ňou i pomarančom do šatne. Rýchlo sme sa prezliekli, nestihla sa ma ani opýtať, čo sa deje.  
Prišli sme ku mne domov, zamkli sa v izbe a ja som zvrieskla: ,,TO JE NEUVERITEĽNÉ! Videla si to? 
On sa na mňa pozeral a DRŽAL MA ZA RUKU!“ Vierka iba pokojným a trochu nechápavým hlasom (aj 
keď som videla, že sa teší so mnou) povedala: ,,Áno videla som to. VŠETCI TO VIDELI.“ Keď to 
povedala, dostala som panický záchvat: Čo si o nás pomyslia?! Nebudú sa nám smiať?! Fotili si nás?! 
V hlave som mala asi milión otázok a do školy som teraz vôbec nechcela ísť. Našťastie, Vierka vie, 
ako ma upokojiť. ,,Všetko bude dobre,“ povedala.  

Na ďalší deň som na lavici našla papierik, na ktorom bolo napísané: 
Milá Sofia, 
dúfam, že som Ti nespôsobil nepríjemnosti, keď si včera tak rýchlo utiekla... Chcem sa Ťa opýtať, či 
by si mohla so mnou ísť von (len my dvaja). Ak áno, stretneme sa o 14.00 pred Tescom.      
Sebastián :) 
Usmiala som sa a na jeho lavici som mu nechala odkaz: 
Jasné, vidíme sa tam :) 
Sofia :D 

Stretli sme sa pred Tescom. Povedal mi, aby som sa na nič nepýtala a vzal ma do mojej 
obľúbenej cukrárne. Vôbec neviem, ako mohol vedieť, že mám túto cukráreň rada, ale vtedy mi to bolo 
ukradnuté.  

Tak to je asi všetko. Dnes trávime spolu každú voľnú chvíľu.  
Za naše priateľstvo môže jeden obyčajný pomaranč. Kto by to bol povedal.... 
 

NATÁLIA MATOĽÁKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
      

 
 

MÔJ VEĽKÝ KAMARÁT 
 

1. 
Zobudil som sa. Pozerám na budík a zrazu vykríknem: zaspal som do školy! Potom sa rýchlo 

prezlečiem a keď idem na zastávku, tak autobus prefrčal predo mnou. Keď som sa pozrel na tabuľku, 
pochopil som, že pešo prídem skôr, a preto som sa rozhodol ísť pešo.   

Zrýchlil som svoj krok, ale v tom som uvidel, že všetci niekam utekajú. Keď som sa išiel 
pozrieť, tak som tam zbadal obrovského draka. 

 On bol veľký, skôr obrovitánsky, vyzeral zlý a možno aj hladný, ale drak sa na mňa pozrel ako 
keby sa so mnou kamarátil celý svoj život. Tých, čo mu robili zle, prikryl ohňovou prikrývkou. Tak som 
nabral odvahu a pohladkal som si ho. Keď som si na neho sadol, odletel som do školy. Keď som z 
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neho zosadal, tak sa na mňa pozerali všetci z okien ako nemí. V škole celý deň bolo ticho. Niet divu, 
veď také veľké strašidlo sa ešte v škole nikdy neobjavilo! 

Kým som sa učil v škole, drak zaspal. V ten deň hodiny v škole leteli ako vietor, preto som mal 
pocit, že som už v ďalšej chvíli išiel domov. Prišiel som za drakom na školský dvor. Ten ešte spal, tak 
som ho iba pozoroval, ako sa mu pohybuje hrudník, ale v chvíli, keď sa zobudil, ihneď sme odleteli na 
jedno tajné miesto v lese, blízko môjho domu. Tam som mu z konárov postavil príbytok. Keď som ho 
nechal, pozrel som sa na hodinky a pochopil som, že mám bežať domov, lebo ináč nestihnem na 
dohodnutý čas s mamou. 

Doma bolo všetko obyčajne. Bol som taký unavený, že som išiel rovno spať bez večere. Ráno 
som vstal, umyl som sa, poriadne som sa naraňajkoval, prezliekol som sa a bežal za mojím 
kamarátom. Keď som prišiel k jeho príbytku, on tam už nebol. Rozčúlený som išiel na zástavku, tam 
som si všimol niečo červené a veľké. Keď som podišiel, pozrel som sa a bol to môj drak! Môj kamarát 
už ma hľadal!  

Sadol som si na neho a odletel do školy. Keď som vošiel do školy, drak odišiel. Bol som rád, 
že mam takého verného kamaráta! Keď som mal ísť domov, môj drak priletel ako na zavolanie. Ako 
sme leteli, rozmýšľal som, aké meno by som dal môjmu drakovi. Rozmýšľal som, rozmýšľal, až 
napokon som vymyslel: “Ohník!” vykríkol som. Keď som to povedal drakovi, podľa výrazu jeho tváre 
som pochopil, že sa mu meno páči.  

Bol som rád, že sme spolu takí dobrí kamaráti, a tak dobre si rozumieme! 
O chvíľu vypukla pandémia... 
 

2. 
 
Som zatvorený doma. Vonku je zima a corona vírus, Covid-19. Môjho kamaráta takmer nikdy 

nevidím a ani on mňa! Škola je online. Počas jedného video hovoru počas online učenia mi došlo, že 
si zoberiem rúško a sľúbim mame, že sa nebudem stretávať z inými ľuďmi a pôjdem von. Keď som to 
povedal mame, ona mi dovolila. Už som chcel vyskočiť od radosti, ale vtom mi mama povedala: „Ale 
nie dlho!“ Prisahal som jej, že dlho nebudem. Veľmi rýchlo som sa prezliekol, nasadil rúško a bežal 
von. Hneď som vedel kam pôjdem. Išiel som k príbytku môjho kamaráta, ale on tam nebol, videl som 
iba stopy, ktoré viedli do kríkov a stromov. Vtom som uvidel jaskyňu. Keď som sa spustil nižšie do 
jaskyne, takmer som omdlel: bolo tam jazero a v ňom bol drak, ktorý sa rozprával s mojím Ohníkom. 
Ten bol taký, akým som si predstavoval a kreslil draka, keď som 

 bol mladší.  
Ale nechápal som jedno: predsa tam je taká zima, tak prečo jazero nezamrzlo?  
Potom som sa pozrel tomu vodnému drakovi do oči. Vyzeral veľmi milo a pochopil som, že to 

je dievča. No napriek tomu vyzerala byť silná. Pozrel som sa na hodinky a utekal som domov. Na 
druhý deň som celý čas rozmýšľal o tej dračici a ako urobila, aby jej jazero nezamrzlo. Keď sme mali 
matematiku, ktorá nás vždy núti viacej logicky rozmýšľať, som to pochopil. Včera ráno som cítil, že ma 
zľahka bolí hlava, asi to bol signál od dračice k môjmu Ohníku, aby Ohník prišiel a začal chrliť oheň na 
ľad ako na nepriateľa, aby oslobodil dračicu, roztopil a zohrial vodu. 

 Asi musím aj jej dať meno... Kvapka! Keď som sa k nej vrátil na ďalší deň, práve som videl, 
ako Ohník premieňa pre Kvapku ľad na teplú vodu. Bolo to také milé, na to nikdy nezabudnem. Potom 
som povedal dračici jej nové meno a myslím si, že sa jej meno páčilo. Trochu som si ju pohladkal 
a odišiel. Doma som si predstavoval, ako plávam na Kvapke v teplej vode.  

Teraz pozerám televíziu, a takmer som odpadol. Všetky programy ukazovali to isté, ale toto 
nebol ten dôvod, kvôli čomu som takmer odpadol. Tá hlavná správa bola, že ten príšerný Covid-19 
odišiel z planéty Zem, lebo prišla na našu planétu kométa BY-1325409GFD. Bol na nej unikátny 
vzduch, on bol ionizovaný molekulami, ktoré vedeli zničiť vírusy typu corona vírus. Vedci si myslia, že 
kométa obehla našu Zem niekoľkokrát, a tak kompletne očistila náš vzduch od corona vírusov. 
Zázračné bolo, že aj stav ťažko chorých sa hneď začal zlepšovať! To bol senzačný deň! 

Hneď na ďalší deň som išiel za svojimi kamarátmi do jaskyne, užíval som si tieto dni, veď som 
sa mohol kúpať v teplučkej vode, vďaka Ohníkovi, aj keď všade bola zima, ale vždy som si musel 
dávať pozor na hodinky, lebo maminka mi dávala len obmedzený čas 

 
 BORIS SOLOVIOV, ČESTNÉ UZNANIE  

 




