
Z našej tvorby
Ako vznikol Kriváň

Keď Boh tvoril Slovensko, povedal 
si, že na ňom spraví aj vysoké vrchy a naj-
vyšší z nich bude vrch Obráň. Ako si pove-
dal, tak aj bol spravil. Stvoril vysokánske 
vrchy aj s tým najvyšším. Pomáhali mu 
pri tom anjeli. A vrchy boli prenádherné, 
najkrajšie, aké zatiaľ existovali. Ale Boh 
bol najviac hrdý na Obráň: najvyšší bol, 
najkrajší bol, všetko na ňom bolo vytvo-
rené s jemnosťou a pracovitosťou. A stihli 
tú prácu doobeda.

 Jeden anjel bol však veľmi una-
vený, a tak si ľahol do tieňa stromu a 
zaspal. Večer, keď už bola tma, počul, 
ako ho Boh volá do neba. V tme a v rých-
losti anjel nevidel a vrazil 
do Obráňa tak silno, že sa 
mu vrchol ohol a skrčil. 
Keď to Boh videl, nahneval 
sa na anjela, že zničil jeho 
nádherné dielo a pošpatil 
celý vrch. Ale nakoniec mu 
odpustil. A odvtedy  sa vrch 
volá KRIVÁŇ. Jeho vrchol 
je ohnutý a už nie je najvyš-
ším vrcholom Tatier.

(Matej Hudák, príma)

Strážovské vrchy

Kedysi dávno sa na našom území 
rozprestierala šíra rovina, ktorej ľudské 
oči nedovideli konca. Aby sa jej nezmoc-
nil cudzinec, strážil ju veľký obor.

Raz sa tento strážca obor stretol 
zoči-voči s čarodejníkom, ktorý mu ozná-

mil, že toto územie bude patriť jemu. 
Strážca sa mu postavil na odpor. Čarodej-
ník sa rozhneval a zaklial ho. Jeho hnev 
začal prenikať do zeme, vzdúvať sa do 
väčších a menších útvarov. Obor strážca 
padol na zem. Premenil sa na hlinu a zača-
li z nej vyrastať stromy.

Po obrovi strážcovi zostali Strážov-
ské vrchy.

(Michal Dávidík, príma)

Tak to bolo...

Najvyšším vrchom našej krajiny je 
Gerlachovský štít. Vznikal dlhé roky prá-
cou robotných slovenských rúk.

V malej dedinke pod Tatrami žil 
chudobný pastier Ondrej. 
Raz na pastve zbadal, že 
jednej ovečke sa ligocú 
kopýtka. Lepšie si ju pre-
zrel a zistil, že má na nich 
zlatý prášok – zlato.  Od 
údivu onemel. Rozhodol 
sa, že na tomto mieste 
začne kopať. Kopal dlhé 
roky, ale na zlato nenatra-
fil. Bol starý a už nevládal. 
Začal kopať jeho syn Ján, 
neskôr Jánov syn a ďalšie 

generácie. Ako kopali, nakopané  kamenie 
sa vŕšilo a vznikal vysoký vrch. Zlato sa 
však neobjavilo. 

Posledný z rodu kopal Gerlach. 
Kopec bol už taký vysoký, že bol najvyš-
ším široko-ďaleko. Gerlach sa zamyslel a 
zistil, že zlato na ovečkiných kopýtkach 
bol symbol, ktorý označoval, že zlatom 



pre pastiera je jeho stádo oviec. Prestal 
kopať a zostal po ňom veľký kopec.

Dodnes je najvyšší a majestátne sa 
vypína nad našou krajinou. Gerlach sa stal 
nesmrteľným.

(Daniel Gardian, príma)

Mačka, potkan a myš

Potkan je taký ranostaj. Každé 
ráno bol už vonku, vítal nový deň a cup-
kal kade-tade. Prešibaná myš to využila a 
rýchlo sa nasťahovala do jeho príbytku. 
Keďže doma nikoho nebolo, tak jej nik-
to v sťahovaní nebránil. Keď sa potkan 
poberal k domu, zbadal, že z obloka jeho 
domčeka vytŕča ňufáčik malej myšky. 
Nečakanej návštevy sa zľakol, ale dom-
čeka sa vzdať nehodlá a vraví: „Myšič-
ka, toto je môj domček, tu predsa bývam 
ja!“ „Nie, teraz tu bývam ja! Ja som tu 
paňou,“ posmešne odpovie myš. „Chcem 
ísť domov a oddýchnuť si. Odíď z môjho 

domu,“ dožaduje sa svojho potkan. „Choď 
preč ty, ja som si tento domček našla a 
už som sa sem aj presťahovala,“ nedá sa 
myš. „Celý les vie, že toto je môj domček 
a bývali tu aj moji rodičia,“ presviedča 
potkan neústupčivú myš.

Hádky a krik však k ničomu 
neviedli, a tak myš navrhla, aby zašli za 
tučnou mačkou, ktorá vyrieši ich spor. 
Potkan súhlasil. Pobrali sa teda za starou 
prešibanou mačkou, aby jej predniesli 
svoj spor. Ona však zacítila príležitosť, 
ktorá sa nestáva často. Dobrotivou starkou 
a nevládnou sa robila, ba dokonca medo-
vým hlasom potkana i myš svojimi deťmi 
nazvala. Napokon vraví: „ Pristúpte bližšie 
ku mne, som už stará a zle počujem.“  Len 
čo potkan a myš podišli na dosah mač-
kiných pazúrov, chmatla ich a aby sa už 
toľko nehádali, oboch ich zožrala.

Poučenie: Kde sa dvaja bijú, tretí 
zvíťazí. 

(Michaela Chupáňová, príma)

Lúka
Lúka sa pripravuje na nočný spánok,
klásky zvonka ovieva teplý vánok.
Ovečky a baránky už sa z lúky pobrali,
len pyšné smreky na lúke zostali.

Sivé mračná lúku obohrali,
aj tie ovečky spať už sa pobrali.
Zajtra sem však prídu zas,
ak ich neodradí dážď.

Na druhý deň slniečko už svieti,
bača s ovečkami na lúku letí.
Ovečky sú už na paši,
jemu je lepšie na duši.

(Martin Škraban, VIII.B)

Balada o hračke
Išli chlapci ulicou
s velikánskou palicou.
Autíčko sa smutne díva,
palica sa k nemu dvíha.
„Úbožiačik malý som,
neujdem tým faganom.“
A tu rana veliká – 
autíčko už nebliká.

(Janko Pekara, príma)

Poézia



Nebo
Biele a modré nebíčko,
To je ten najkrajší svet.
Zla tam nie je ani máličko,
Smútku a bolesti tam niet.

Nebo je balzam na dušu,
Keď trápim sa a mám zlý deň.
Nebo je liek,
Keď zdvihnem k nemu hlavu, 
Prežijem svoj sen.

(Martin Domanický, VII.A)

Jar
Plávať s tebou modrým nebom
utopiť sa v tvojom pekle v ktorom
ešte nikto nebol
to by bolo veru pekné

Kráčať s tebou jarným snehom
vyváľať ťa v snehu s nehou
tvoje telo mať za vlastné

Roztopiť sa v lúčoch slnka
počuť blízky potok žblkať
ležať v tráve teraz práve
pritúlený k tvojej hlave
Až kým slnko celkom zhasne
To by bolo veru krásne

(Gabriela Kľučková, VIII.B)

Ročné obdobia
Celá zem sa z jari teší,
smútia iba žaby,
že raz zhltne žabie deti,
párik ten bocianí.

Teplomer už tridsať hlási,
schovali sme perinu,
veď každý v lete dá si,
tú najväčšiu zmrzlinu.

Jeseň stromy ošklbáva,
hádže lístie na skaly,
z oblohy sa na nás smejú,
štyri veľké šarkany.

Doma sa už všetko leskne,
rozvoniava vanilka.
Kedy bude Štedrý večer?
Keď sa zvonček rozcinká.

(Barborka Launová, VIII. B)

Jar a leto
Po zime zas prišla jar,
Slnko už má peknú tvár.
Budú kvety, zvieratká.

Leto má zas vlasy zrelej ruže
a pery vlčích makov.
Leto má pery divých husí
a nehu plachých vtákov

(Daniel Vranko, VIII.B)



Jaskyne
Hlboko pod zemou, kde vietor nevanie
a kde sa kvapka za kvapkou o kameň 
rozbíja
dlho sa ozýva zúfalé volanie,
keď prehrala svoj boj nedobytná Trója.

I mohutná zem jedného dňa zapraskala
a dlhá puklina sa v nej vytvorila
vodička pomaly si k nej cestu nachádzala
a stekať jej hrdlom tichúčko začínala.

Studená kvapka prerazí si cestu vo 
vápenci
po nej tunely a chodby 

sa začali zväčšovať
hneď pod súhvezdím blíženci 
začala voda vápenec utvárať.

Tu dala stalagtit a tu zase stalagmit
a aj veľký stalagnát
pomaly vytvárala luxusný byt
odfotil by si to vtedy nejeden aparát.

No jaskynná dutina nevydrží večne
a tak sa skala za skalou začala uvoľňovať
aj keď  to vyzeralo vtedy báječne
voda to musela proste akceptovať.

A teraz tadiaľ vodný prameň tečie
cez mohutné ramená kaňona
tvoril sa cele desaťročie
a jeho dno nevidieť sťa čierna opona.

(Ľubomír Kosper, kvinta)

Vločka
Sneží, sneží a zima ďalej beží.
Vločky na zem padajú
a deti sa z okien šťastné dívajú.
Každá vyzerá inak krásne,
tie vločky sú vždy jasné.
Biele vločky, biely sneh,
len ony vidia detský smiech.

(Tatiana Madajová, VIII. B)

Zamyslenie
Snehová kráľovná zo zachmúrenej 

zimnej oblohy posiela,
o chvíľu sa celá krajina odela do biela.
Pani zima sa nás pýta,
Deti malé hrať už víta.
Deti pekne behajú,
po kopcoch sa spúšťajú.

Rušná stanica svojich hostí víta,
kto kam cestuje, každého sa pýta.

(Jozef Jánošík, VIII. B)
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