
Z našej tvorby
Každá lavica niečo skrýva

Lavica. Veľmi zaujímavý kúsok 
nábytku. Môže mať rôzne podoby. Môže 
byť vytvorená pre rôzny počet ľudí, rôzne 
vekové kategórie. Môže mať rôzne far-
by, či ornamenty nakreslené rukou žiaka. 
Naša trieda vystriedala veľa takýchto lavíc 
a zanechala na nich kúsok seba.

Keď sme si prvýkrát sadli do gym-
naziálnych lavíc, väčšinou sme sa nepo-
znali. Poznali sme možno zopár ľudí a 
práve s nimi sme si sadli 
do lavice. Tieto lavicové 
susedstvá sa však postu-
pom času prestriedali. Keď 
sa človek pozrie po triede 
a zaloví v pamäti, zistí, že 
ani jedno susedstvo z prí-
my nezotrvalo. Navzájom 
sme sa pozoznamovali a 
vytvorili nové priateľstvá. 
Zistili sme, že sme rov-
nako správne (a možno 
aj nesprávne) šibnutí. A 
to je veľmi dôležitý fak-
tor priateľstva. Ako sme veľmi hudobne, 
či výtvarne nadaná trieda, sme nielen 
naše lavice prekvapili tým, čo zo seba 
dokážeme dať, keď sa nám nechce učiť. 
Lavice by vedeli rozprávať o hodinách, 
kedy sme sa radšej potrápili vytváraním 
divadielka či kvízu, aby sme zabili čas, 
ktorý by bol inak využitý na skúšanie, či 
ešte horšie – na písomku. Ale, keď k tej 
písomke už došlo, bola to tímová práca. 

Lavica by vedela rozprávať o tých kvan-
tách ťahákov, či už napísaných na nej, ale-
bo na malom kúsku papiera (tie sú však 
čoraz väčšou raritou, vzhľadom na to, ako 
sme časom zleniveli). Vedela by už spo-
čítať, koľkokrát sme nakukli do písomky 
suseda, či už toho vedľa alebo vzadu, či 
vpredu. Aj keď niekedy bolo nutné sa k 
susedom, ktorí by boli ochotní pomôcť, 
presťahovať. 

Lavica by vedela rozprávať aj o 
chvíľach, keď sme boli hladní. Ďalšia 

vec, ktorou bola naša trieda preslávená! 
Vyslúžili sme si aj prezývku „somálske 
deti“, keď sme o ročník vyššej triede 
pojedli tyčinky zo stužkovej. Samozrej-
me, naše stravovacie potreby sme ukájali 
aj počas hodín. Riadili a ešte stále sa riadi-
me pudovým pravidlom – keď musíš, tak 
musíš. Tolerovali  sme si  viac-menej  aj 
zjedenie  cudzej desiaty, hlavne od tých, 
ktorí  sú  svojím  večným  hladom  v  trie-



de známi.
Jednou z vecí, ktorú si naše lavi-

ce pamätať nebudú, je poškoláctvo. Nech 
už sme akokoľvek hyperaktívna, hlučná, 
lajdácka či neposlušná trieda, po škole 
sme neboli nikdy. Učitelia s nami väčši-
nou mali strpenie. Pochopili našu potrebu 
zaspievať si rovnako, ako učiteľ češtiny 
vo filme Marečku, podejte mi pero. Keď 
už má mať každá trieda nejaký typický 
znak, tým naším by bola nevyspytateľ-
nosť. Nikdy od nás nemohli očakávať 

očakávateľnú reakciu. A nech som úprim-
ná, vždy sa dala očakávať nepripravenosť 
na písomku aspoň u niektorých indivíduí.

Môžeme byť len radi, že lavice 
rozprávať nevedia, lebo bolo by to vyze-
ralo zaujímavo, keby sa nedovoleným ľu-
ďom dostalo do uší, čo sme stihli za tých 
osem rokov povyvádzať. Naše lavice na to 
nikdy nezabudnú...

(Mária Lednická, oktáva)

Neobyčajné veci

Keď ráno vstanem z vane,
sadnem si na sane.
Pozriem svoju lupou,
čo robí mama s muchou.

Mucha spí v posteli,
mama leží na zemi.
Je im dobre spolu,
majú sloniu nohu.

Prichádzam priskoro do školy,
joj, ktože mi zas otvorí?
Na oblohe svietia kľúče,
otvoria mi dvere lúče.

Písala som úlohy do pera,
urobila sa tam diera.
Radšej ich napíšem na kvet,
aby ich uvidel celý svet.

(Monika Brodňanová, V. A)

Janko

Ide Janko do lesa,
keď tu zrazu potkne sa.
Kričí: „Mamka, noha bolí, jáj,
prosím, rýchlo pomáhaj!“

Mamka Janka ratuje
a veľmi sa čuduje
„Neboj sa, môj synček zlatý,
všetko bude v poriadku
a keď budeš chlapec veľký,
pokopeš mi záhradku.“

(Danko Hudák, V. A)

Poézia



Ako sa Fero pokúšal 
skočiť do rieky

Fero, to je šibal,
a potom chcel cez rieku skočiť,
rozmýšľal, ako cez ňu vyskočiť.

Zrazu dostal nápad,
nepomohol by mu veľký pád?
A tak spadol na zábradlie
ako veľké náradie.

Fero z neho gebol.
A tak sa postavil do cesty,
či mu neporadí nejaký pocestný.

Bolo to veľmi zbytočné,
lebo zábradlie bolo vianočné.
A tak Fero skočil,
až sa z toho točil.

Fero skočil do vody,
zabudol si dať sódy.

(Monika Brodňanová, V. A)

Veverička z paneláku

Neďaleko lesa, blízko mora,
býva veverička modrá.
Iste tomu neveríte, ale je to pravda,
celá je ona žltá ako tá zebra.

Na strome má veľký dom,
ledva sa zmestí doň.

Cez prázdniny, keď idú deti do školy,
veverička sa celá trasie od zimy.

Kožuštek má teplučký,
doma papá čajík sladučký.
Ráno pije oriešky
a večer obúva ponožky.

(Katarína Ondrejková, V. A)

Zvieratá

Poobede sedím na poličke,
mravec zase na lavičke.
Vedľa skáče malý sloník,
v piesku sa hrá lúčny koník.

(Nikola Jakubcová, V. A)



Jar

Jar je super obdobie,
teraz je to v podobe
vtákov, kvetov, včeličiek,
ako v raji opičiek.

Včielky skáču po stromoch,
opičky zas lietajú.
V tomto sade ovocnom
všetci sa dobre majú.

(Táňa Janeková, V. A)

Ráno

Ráno zobúdzam budík,
do školy tlačím sudík.
A v ňom je moja sestra Deniska.
ktorú zjedla teniska.

(Nikola Jakubcová, V. A)


