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J. Kubaliak: Príchod jari

Posledný sneh už sa topí,
slniečko viac ohrieva,
nezostanú ani stopy,
to je ale nádhera!

Čože sa to vonka deje?
Slnko nám už znova hreje.
Snežienky už rozkvitli,
vtáčí štebot vo chvíli,
kedy kvety rozkvitli,
jarou znovu ožili.

Na jar kvitnú kvety krásne,
dúhové i inakšie.
Vidím tam i fialku, zvonček
veľmi pekný, nevädne.

Dačo mi vraj prišlo na päsť,
niečo malé, červené,
pomaly sa blíži, blíži,
je to lienka, čo iné.

Marec, apríl a aj máj,
okupuje stále jar,
život znovu oživuje,
ľudí vonku vytiahne,
buď mu večná sláva.

Príroda sa zobúdza,
všetko krásne kvitne,
snežienka je prvý kvet,
čo nám náladu zdvihne.

Ide jar

Končí zima, ide jar,
slnko pekne svieti,
na lúku hneď vytiahnu
zvieratká i deti.
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Milí čitatelia,

pred časom nikto z nás netušil, akú dobu 

budeme žiť a ako veľmi nás celé dianie za-

siahne.

      Každý z nás sa mohol cítiť ako kameň 

hodený do vody, ktorý zvlnil hladinu a jemné 

kružnice vĺn putujú po hladine prekrývajúc 

sa s vlnami neistoty iných ľudí.

      Takto sa nám poprevracal svet, v ktorom 

sme doteraz žili. Nikto z nás za to nemôže, 

ale každý si nesie následky.

      Aj keď nikto z nás nenesie vinu, kažý 

človek môže prispieť k tomu, aby sa tá 

obrovská miera chaosu, neistoty ba až stra-

chu zmenila na niečo lepšie, hodnotnejšie.

   Môžeme sa podieľať na zmene celej 

spoločnosti, ale to len vtedy, ak zmeníme 

samých seba a budeme k sebe lepší a 

citlivejší.

     Môžu nás zachrániť len tri princípy: 

dobro, láska a múdrosť. Budme preto k sebe lepší, láskavejší, šírme dobro a lásku, kde len môžeme. A robme 

to múdro. Táto investícia do iných, pomoc iným a múdrosť v konaní sa Nám vráti.

Redakcia časopisu Lopejík svojim čitateľom praje veľa zdravia, lásky a múdrosti v ďalšom živote.
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P. Karaffa: Lidice

      Výčitky? Kto si vie predstaviť význam tohto slova? Niekto, kto stratil ilúzie o sebe 
samom? Viem, že už je neskoro na to, aby sa vo mne miešali pocity zhrozenia nad vlast-
nou hlúposťou, už je neskoro na ľútosť, aj na výčitky. Keď človek stojac čaká na istotu 
schovanú v náboji zbrane mieriacej na zátylok. Vyčerpanosť znásobuje strach z toho, čo 
príde. Istým spôsobom je to vyslobodením od výčitiek, že práve ja som otvoril bránu 
utrpeniu, nevedome, verte mi! Ja by som strašne rád videl, aby ste ukázali prstom na 
toho, kto tiež pochybil. Necítil by som sa v tom tak sám. Nikomu sa chyba v čase a 
pôsobením okolností tak neznásobila ako mne. Navždy bude moje meno zapísané na 

stránkach kníh o histórii môjho národa, navždy však bude niesť farbu krvi nevinných. Kto iný bol potrestaný 
takou nekonečnou hrôzou, spočinutou na mojich pleciach, ktorá bude navždy mementom pre celý svet? Bol 
som pobláznená hlava, nespokojná s vlastným šťastím tvoreným manželkou a dieťaťom. Vlastné ego pod-
porovalo chuť dokazovať si, že ja si to môžem dovoliť. Rád som ju opantával peknými slovíčkami a na bicykli 
s vetrom vo vlasoch, nabitý novou energiou som sa od nej vracal do všednosti. Cítil som sa ako frajer! Rád 
som samého seba predstavoval ako hrdinu, ktorý bojuje proti nepriateľovi a to som mohol tvrdiť len jej, ktorá 
ma občas vídavala na bicykli so štítkom kladenských železiarní. Časom som aj pochopil, že už to význam 
nemá, možno som už bol aj unavený z tých klamstiev, a tak som bol rozhodnutý to ukončiť. Mal som povedať 
pravdu? Mal som stratiť ilúzie o sebe samom? Mala ich stratiť ona? V pár riadkoch sa s ňou rozlúčil hrdina 
odbojár, presne tak, ako ma poznala. Mohla potom pre mňa plakať. Aké osudné rozhodnutie, zvlášť keď práve 
jej plač bol poznačený mojim rozhodnutím. Keby, keby... Keby si neochorela, keby majiteľ fabriky neotvoril 
ten list! Mohla si ešte žiť a myslieť na mňa ako na hrdinu. Mohol ešte potok tiecť Lidicami a lidické deti 
si v ňom púšťať drevené lodičky, matky mohli na ne s láskou dozerať a lidickí muži mohli za svoje rodiny 
bojovať. Obyvateľstvo však bolo gestapom odvedené, všetok použiteľný inventár domov odnesený a každý 
dom podpálený vlastnou plechovkou s benzínom. Vidím to v najhorších snoch preživších, mŕtve mužské telá 
ako dlažba cesty do môjho vlastného pekla. Plačúce deti odtrhnuté od vlastných matiek, ktoré buď prišli o 
svoj príliš krátky život, alebo boli odvedené na prevýchovu, ale bolo ich tak málo a veľa z nich sa stratilo! 
Mnohé z tých matiek stratili život a tie, ktoré dostali šancu vrátiť sa, nemali sa kam, ani s kým a ani ku komu. 
Miestu vymazali meno a vysiali ho obilím. Každé stebielko obilia nieslo v sebe smútok mŕtvych pod zemou. 
Je to môj horký chlieb, ktorý každý občan Lidíc drží v rukách. Ako sa dá vyrovnať s toľkou bolesťou, s toľkou 
krutosťou, ktorou prešli? Navždy ich duša bude zaprášená prachom z horiacich domov, navždy stratený potok 
nahrádzaný ich slzami! Kiež by človek nikdy nezabudol a kiež by nič podobné človek človeku neurobil!

Lístky trčia od stebielka jak motýlie tykadielka
Vonku poletuje malá včielka,
Deň, dva  už je kvietok vonku
A Janko zavolal von Simonku.
Len tak sa potulujú krásnou lúčkou
A Janko zabáva Simonku rýmovačkou.
Už keď sa jarné nebo stmieva,
Simonka sa pousmieva.
Príde Janko bližšie k nej, obdarí ju božtekom, 
Simonka natešená uteká domov vo veľkom.

E. Horňáková

Začiatok jari
Sniežik sa už roztápa, niet už po ňom stopy,
Trávička sa ukazuje a na lístkoch veľa rosy.
Snežienkam sa veľmi darí, ako z vody rastú,

Neurazia, nesklamú, kuchyňu vám spravia krásnu.
Zubaté slniečko, to nám veľký úsmev spraví,

Nasávame z neho vitamín D a hneď sa nám darí.
Medvede sa prebúdzajú, všetko kvitne jedna radosť, 

Jar je obdobie, ktoré väčšine z nás pripomína mladosť.
A. Hošková
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      Sloboda je slovo, ktorého chuť na jazyku si vy-
chutnáva množstvo ľudí, ale nie všetci ju vedia 
oceniť. Sloboda je možnosť rozhodovať sa bez obáv 
a kráčať v ústrety sveta s otvoreným náručím. Slo-
boda je možnosť žiť. Avšak sloboda, bohužiaľ, ešte aj 
v dnešnom svete, je privilegovaný stav. 
      V prvom rade môžeme povedať istú vec – kde 
začína sloboda, tam končí panovanie. To isté platí 
nielen na celú ľudskú spoločnosť, ale aj na našu 
históriu sveta, ktorú tak dobre mnohí z nás poznáme. 
Predstavte si, že v rukách držíte kroniku celého 
ľudstva. Šťastnou rukou otvoríte stránku s obdobím 
ho-ciktorej krajiny, ktorá viedla revolúciu. Alebo vám 
zrak padne na odsek, v ktorom sa opisuje vtedajšie 
hnutie za ľudské a občianske práva. Našli ste ale 
jednu udalosť či obdobie, v ktorom by sa boje ľudí 
odlišovali od tých iných? V ktorom by ľudia mohli 
spokojne odkázať celému svetu – my nič nechceme, 
my sme tu slobodní? Celá história je presiaknutá 
ambíciou niečo zmeniť. Posunúť sa vpred, dokázať 
nedokázateľné, žiť tak, ako iní predtým nežili. Týmito 
osvetami nás mnohokrát sprevádzali veľké osobnosti, 
ktoré sa zaslúžili nielen o rozvoj ľudskej slobody, ale 
sami položili život za tých, ktorých ani nepoznali. 
Položili život za to, aby sme mohli slobodne dýchať, 
rozprávať, slobodne myslieť. Všetky tieto samaritán-
ske počiny však narušila jedna nenásytná vec. Moc. 
Moc, ktorá vždy diktovala smer pohybu našej drahej 
slobody. Bohužiaľ, príliš veľká moc so sebou prináša 
aj príliš veľkú zodpovednosť. A dovoľte mi, prosím, 
povedať – zodpovednosť je častokrát nezodpovedná. 

O veciach rozhodujú ľudia se-
diaci v bezpečí pred okolitým 
zlom, ktoré páchajú práve oni. 
Páchajú politickú vivisekciu 
na nás všetkých. Snažia sa nás 
oklamať a presvedčiť o ne-
správnosti. A my, bežní ľudia? 
Pomaly si zvykáme, že za 
naším chrbtom vždy stojí niekto, kto to rozhodnutie 
nadiktuje za nás. Niekto, kto povie, že sa o to postará, 
aby nás ušetril trápenia. Niekto, kto nám nasľubuje 
truhlu plnú zlata. A my sme aj tak stále prekva-
pení, keď tú truhlu nájdeme prázdnu. A tak následne 
stratíme dôveru. Keď stratíme dôveru, stratíme pocit 
bezpečia. Po strate bezpečia nastupuje strach. A strach 
je majstrom v manipulácii nášho myslenia. Ani sa 
nenazdáme a stratíme podstatu bytia. Necháme iných 
rozhodovať o našom živote a našich myšlienkach. 
Človek oficiálne stratil slobodu. Stratil možnosť 
rozhodovať sa bez obáv a kráčať v ústrety sveta s o-
tvoreným náručím. Možnosť žiť.
    Tolstoj raz povedal: „Človeka bez slobody si 
nemožno predstaviť ináč, ako človeka bez života.“ 
Chce mi snáď niekto túto pravdu vyvrátiť? Ak sa na 
to, ale niekto odváži, bude mať do činenia s ľuďmi, 
ktorí budú až do posledného dychu bojovať za slobod-
ný svet. Budú bojovať za lepšiu budúcnosť. Za to, aby 
sa Pandorina skrinka neotvorila už druhýkrát. Pretože 
sme to práve my, obyčajní ľudia, ktorí rozhodujeme o 
tom, čo nám je a čo nie je odobraté.

Ema Jedličková: Koniec slobody?
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Basketbal - chlapci - okresné kolo, 14.01.2020
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      Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké by to bolo, keby sme dokázali cestovať v čase? Podľa mňa by to bola 
super skúsenosť, ale keby táto možnosť padla do zlých rúk, mohla by mať katastrofálne následky.
     Už ako malé dieťa na základnej škole som sníval o tom, aké by to bolo mať superschopnosti. Moji spolužiaci 
snívali o tom, že by boli extrémne silní alebo rýchli, no a potom som tu bol ja, ten, čo by chcel cestovať v čase. 
Už vtedy som bol zaujatý históriou, napríklad Gréckom a jeho mýtmi a legendami. Keď som prvýkrát počul o 
Medúze, ktorá má namiesto hlavy hady a každý, kto sa na ňu len pozrie, skamenie, chcel som tam vycestovať 
a zistiť, či je to naozaj pravda. 
     Potom, keď som bol už starší, začala ma baviť druhá svetová vojna. Vždy som si predstavoval, aké to v 
skutočnosti bolo. Rozmýšľam, že by som do tej doby aj šiel, potreboval by som k tomu aj prístroj, ktorý keď 
aktivujete, tak osoba pozerajúca do prístroja zabudne, kto je a nebude si nič pamätať. Možno sa pýtate, prečo 
považujem za dôležité také vážne opatrenia. Je to preto, lebo aj maličká zmena v minulosti by dokázala úplne 
zmeniť budúcnosť.
      Uvažoval som aj nad tým, aké by to bolo cestovať do budúcnosti. Keďže som obrovský fanatik vesmíru, 
chcel by som zistiť, aké to je cestovať vesmírom rýchlosťou svetla. No v budúcnosti môže nastať mnoho 
zmien podľa toho, ako sa rozhodujeme aj teraz v tomto momente. Napríklad, ak mi dáte jednotku z tejto 
úvahy, možno mi to napomôže dostať sa na miesto, na ktoré chcem a možno pri tom zmením aj celý svet. 
     Problém je, že túto schopnosť by mohol získať aj niekto so zlými úmyslami. Napríklad človek môže byť 
fanatický neonacista a vycestuje do minulosti a zapríčiní výhru Nemecka nad ZSSR. Alebo môže existovať 
človek, ktorý túži len a len po moci. Tento človek by mohol vycestovať do budúcnosti, nadobudnúť informácie 
ničivej sily a potom sa vrátiť späť a zničiť celé ľudstvo a aj ich budúcnosť.
      Koniec koncov si myslím, že takáto sila by nemala v živote existovať, lebo má viac nevýhod ako výhod 
a môže pre ľudstvo znamenať katastrofu. Ak by som ja dostal takúto možnosť, aj napriek tomu, že chcem 
precestovať celý vesmír a spoznať našu minulosť v 3D, tak by som to odmietol kvôli vážnym dôvodom.
     Bohužiaľ, budem musieť zostať pri knihách dejepisu a kto vie, možno cestovanie vesmírom s civilistami 
nie je až taká vzdialená budúcnosť.

Peter Karaffa: Cestovanie časom

Krajské kolo v stolnom tenise
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Lyžiarsky výcvik 2020
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Deň otvorených dverí



Lopejík

11



12

Lopejík
Okresné kolo vo florbale

Futsal krajské kolo
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      Láska je zvláštna vec. Prichádza presne vtedy, keď by sme ju najmenej čakali 
a je presne o osobe, o ktorej by sme to nikdy nepovedali. To bol aj príbeh dvoch 
stredoškolákov. Začalo sa to presne v môj prvý školský deň na novej strednej škole. 
Prisťahovali sme sa iba nedávno. Mladých a pekných chlapcov bolo v našej škole veľa, 
ale jeho pohľad a úsmev prezrádzal niečo viac, niečo, čo ma priťahovalo.
      Chodenie do školy začalo mať ďalší dôvod. Vyhľadávala som ho každú voľnú 
chvíľu a každú prestávku. Presne si pamätám našu prvú konverzáciu. V školskom au-
tobuse cestou domov som mala vedľa seba voľné miesto, on pristúpil a opýtal sa: „Ahoj, môžem si prisadnúť?“ 
Samozrejme, že si mohol prisadnúť! Bola to moja najkrajšia cesta školským autobusom. Časom sme sa spria-
telili a začali chodiť von. Pre mňa to boli najlepšie chvíle. Ako čas plynul, stali sme sa viac ako len priateľmi. 
Aj keď sme sa vedeli rozprávať o úplne hocičom, stále som mala pocit, že mi niečo tají, že je tu niečo, čo by 
som nemala vedieť. Ale nijak som to neriešila. Snažila som sa užiť si každú voľnú chvíľu s ním, no všetok čas 
sme trávili von.
     Prechádzky po meste, kaviarne a reštaurácie. Nemôžem povedať, že by mi to prekážalo, alebo by som 
potrebovala ísť k nemu domov, ale bolo zvláštne, že odmietal aj pozvanie k nám domov. Moji rodičia o ňom 
vedeli a radi by sa s ním zoznámili. Naše stretávanie pokračovalo aj ďalej, keď konečne prišiel deň, kedy sa 
odhodlal ísť k nám domov. Prvé stretnutie s rodičmi prebehlo dobre a aj rodičia vyzerali byť šťastní. Všetko 
začalo byť ešte lepšie a konečne sme začali tráviť čas aj u nás doma. 
      Až do jedného dňa. Mama prišla domov z práce a povedala, že sa chce so mnou rozprávať. Vyzerala byť 
taká vystrašená. Keď povedala jeho meno, zovrelo mi žalúdok. Povedala mi, že ho videla na ulici predávať 
drogy nejakému chlapovi. Nechcela som tomu veriť, to predsa nemohla byť pravda. Človek a hlavne športovec 
ako on sa nikdy do niečoho takého nemôže namočiť. Od rodičov som dostala zákaz stretávať sa s ním. Dúfala 
som, že sa stretneme aspoň v škole, keďže všetky moje telefonáty ostali bez odozvy. Myslela som si, že mi 
vysvetlí, čo sa stalo a hlavne povie, že to nie je pravda.
      V škole sa neukázal ani prvý, ani druhý deň. Ani kamaráti nevedeli, čo je s ním, a to mi naháňalo strach. 
Nevidela som ho celý týždeň, nevedela som, čo sa deje a nemala vysvetlenie. Ten pocit neistoty bol najhorším 
pocitom v mojom živote. Keď som ho v pondelok zbadala v škole, vyzeral hrozne. Bol celý dobitý a všade 
mal modriny. Jeho pohľad neprezrádzal nič dobré. Po škole sme išli do našej obľúbenej kaviarne. Všetko mi 
vyrozprával a ja som všetko pochopila. Všetko to, prečo som nemohla ísť k nemu domov, prečo moja mamina 
videla, že predával drogy a aj to, prečo bol taký dobitý. Za všetko môže jeho otec. Je to obyčajný alkoholik a 
tyran. 
      Moji rodičia boli zásadne proti tomu, aby som sa s ním stretávala. Musela som rodičom klamať, keď som 
s ním chcela ísť von. V škole sa zrazu neobjavil ďalšie dva dni a ja som sa začínala báť, keďže telefón znova 
nedvíhal.
      Keď som sa vrátila domov zo školy, začala som si variť obed. Počula som klopanie na dvere, tak som šla 
otvoriť. Stál tam on s veľkou cestovnou taškou. Neviem odkiaľ nabral toľko odvahy, ale rodičia našťastie 
neboli doma. Pozvala som ho dnu. Vyzeral vydesene. Porozprával mi o otcovom záchvate hnevu, ktorý bol 
spôsobený tým, že odmietol ísť predávať drogy. Tak ho vyhodil z domu. Za mnou prišiel s jediným návrhom.
      Postavil sa zo stoličky, prišiel ku mne a chytil ma za ruky. Zrazu z neho vypadlo: "Čo keby sme ušli?"
     V prvom momente som iba nechápalo pozerala. Potom som si uvedomila, že je to jediná šanca, ako byť 
spolu a byť šťastní. Rýchlo sme pobalili moje veci, napísala som rodičom list na rozlúčku, ktorý som nechala 
na stole v kuchyni a odišli sme. Odišli sme preč, preč od všetkých problémov a zlých vecí.

M. Wágnerová: Láska je zvláštna vec
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Valentínsky deň v červenom
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1. Ako vyzerá bežný karanténový deň vo Vašej domácnosti?
Ja s manželom ideme do práce, v ktorej strávime skoro celý deň. Timka sa 
pripravuje v priebehu dňa na príjmacie skúšky, maturitu, vyučovanie. Večer 
sme spolu doma celá rodina. Oddychujeme, pozeráme TV.

2. Ako prežíva štvrtý ročník svojej maturantky jej mamka?
Zeleží mi na tom, aby Timka dosiahla čo najlepšie výsledky v škole. Je veľmi 
šikovná a cieľavedomá.Teraz je to náročnejšie vzdelávanie prostredníctvom 
internetu. Musí sa snažiť, aby sa pripravila na maturitu. Zatiaľ to zvláda bez 
problémov.

3. Ak by ste sa mali rozhodnúť dnes, dali by ste Timeu na našu školu aj 
v súčasnosti?
Jednoznačne áno. Som nadmerne spokojná so školou a hlavne s pedagógmi, 
ktorí vyučujú a venujú sa študentom.

4. Ako trávite svoj voľný čas?
Precházky v prírode, šport, trávenie času s rodinnou.

5. Aký názor máte na postavenie ženy v súčasnej spoločnosti a informačnom svete?
Ženy sú ineligentné vytosti, majú svoje názory, ciele, ktoré dokážu realizovať v tomto svete.

6. Čo by ste odkázali čitateľom a čitateľkám časopisu Lope-
jík?
Želám všetkým hlavne v tomto období zdravie, úspešné 
ukončenie školy. 
 

Interview - Martina Libičová
mamka našej štvrtáčky T. Libičovej

Redakcia časopisu Lopejík ďakuje za rozhovor.
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      Ach, denníček môj milý. Dnes je ten deň! Tak rada by som ti do posledného de-
tailu opísala svoje pocity, ale tlačí ma čas. O 15 minút mám svoj prvý pracovný poho-
vor! A ak to výjde, možno zo mňa bude sekretárka najslávnejšieho architekta v našom 
meste! Mám taký pocit, že sa mi to všetko len sníva. Žijem len v jednom veľkom 
rozprávkovom sne, ktorý má svojich sedem hôr a sedem dolín? Musím sa z toho veľmi 
rýchlo spamätať a pristáť nohami na zem. Nechcem nič pokaziť. Toto je moja životná 
šanca, ktorá sa nenaskytne len tak. Tejto príležitosti sa proste musím chopiť všetkými 
dvanástimi. Povedali mi to všetci v rodine. Niekedy mám pocit, že si všetky nesplnené sny realizujú na mne. 
Cez leto som donútená nosiť babkin slamený klobúk, pretože ona nemala príležitosť, kedy si ho mohla vziať. 
Tá jej radosť stojí za to a ani ten klobúk nie je až taký strašný. Mám pocit, že sa mi začína páčiť. Ani som sa 
nenazdala a prešlo 10 minút. Zas sme sa zakecali. Denníček, napíšem ti, keď už bude po všetkom. Neznie to 
vzrušujúco? Od nedočkavosti sa chvejem ako osika. Maj sa! 
      Som tu. Priam celá bez seba sa pozerám do stropu, učupená v tmavom rohu svojej izby. Denník môj, neviem 
či sa mám smiať a či plakať. Sľúbila som ti, že ti opíšem svoje pocity. Ja ale nechcem len písať o svojich poci-
toch, potrebujem sa ti zveriť úplne so všetkým, pretože keď mám nervy na vlásku, písanie je mojím jediným 
zázračným liekom. Poďme sa teda vrátiť späť v čase. Toto bude naše veľké-malé tajomstvo. Ale musím byť 
veľmi rýchla, pretože dole v našej kuchyni na mňa čaká moja rodina. Ledva sa mi od nich podarilo odtrhnúť.
Písalo sa 15. augusta, keď som náhodne natrafila na inzerát v novinách s lukratívnou ponukou na novú prácu. 
Zo začiatku som si dostatočne nedôverovala. Pre mňa to znelo priam bohémsky. Ja, obyčajné žieňa z pred-
mestia, na pozícií sekretárky toho vychýreného architekta v meste? Môj názor zmenila večerná konverzácia s 
mamou. Tá žena je mojou psychickou podporou, vždy mi vie veľmi dobre poradiť. Neváhala som ani sekundu 
a vypísala žiadosť do práce s priloženým životopisom. Pri písaní som prehodnocovala každé jedno písmen-
ko, chcela som, aby moja žiadosť bola viac než dokonalá a vyznela 
dostatočne profesionálne. 
       Po 265 prekontrolovaní som sa zhlboka nadýchla a odoslala to. Na 
odpoveď ma tí profi-vždy-vyštafírovaní ľudia z architektonickej kance-
lárie nenechali čakať dlho. A to spravili veľmi dobre, pretože som bola 
tých pár dní totálne bez seba. Obhrýzla som si všetkých 12 nechtov na 
rukách. Zazvonil telefón s otázkou, či sa budem môcť dostaviť na pra-
covný poh... Pani s príjemným hlasom ani nestačila dokončiť svoju vetu 
a ja som jej ponúkla svoju impulzívnu odpoveď- ÁNO! Prvý krok k 
úspechu je za mnou. Tešila som sa ako malá. Radosť mi prešla, keď som 
si uvedomila, že nemám čo na seba, keďže formálny štýl obliekania 
nebol môj „šialok kávy“. Vždy ma bavilo nosiť rifle, vyťahané tričká a 
šiltovku, ktorá mi dostatočne zaľahovala moje vysoké čelo.
       Neostávalo mi nič iné, než sa vybrať do obchodov a kúpiť si kostým, 
blúzku a lodičky. A tu, milý denníček, sa dostávame až k dnešnému dňu. 
Termín môjho superdôležitého pohovoru. Ráno som ti písala v obrov-
skom očakávaní a nedočkavosti. Pamätáš? Keby som len vedela, ako to 
skončí, s tými pocitmi by som to až tak nepreháňala. 
      V to ráno som zavrela svoj denník, pozrela sa do zrkadla, založila svoje slávnostné a cenné náušnice, ktoré 
v našej rodine kolujú z generácie na generáciu a vykročila až priveľmi smelým krokom von do ulíc. Keďže 
ešte nemám svoje vlastné auto, musela som využiť služby verejnej hromadnej dopravy a na miesto pohovoru 
som proste musela pocestovať v spoločnosti tých najdivnejších ľudí z okresu. Cestou na zástavku, pohltená 
vlastnými myšlienkami, som si vykračovala v rytme svojej najobľúbenejšej pesničky. V hlave som si pripra-
vovala odpovede na otázky typu: Aký prínos budete pre našu firmu? „Hah, veď vy nevidíte kto pred vami sedí, 
pre vás je prínos už len to, že tu pred vami sedím?“ chichotala som sa. 
      Smiech ma prešiel vtedy, keď som pozrela na svoje kožené náramkové hodiny. Tie pocity sa len ťažko 
opisujú, denník môj drahý. Bola to obrovská facka od toho hore? Bolo to niečo ako na Veľkú noc, ale namiesto 
vody ľad? Vážne neviem. Ostala som nehybne stáť na ulici so slzami v očiach. Doslova sa mi podlomili 
kolená. V hlave som si nadávala, preklínala samú seba a hlavne svoju nevedomosť o čase. Ako sa mi niečo 
takéto mohlo stať? Nevedela som, čo mám robiť? Ísť na ten pohovor aj s dvojhodinovým meškaním? To by 
bolo asi hlúpe. Mala by som sa ísť niekam odviazať? Nepijem alkohol a fakt nie som veľmi spoločenský tvor. 
Radšej bývam v úzadí, úplne nepovšimnutá. Nakoniec som sa rozhodla o dlhú prechádzku okolo nášho mesta. 

T. Libičová: Šťastie v nešťastí
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Pohltená dlhou úvahou o svojom živote a premárnenou vyhliadkou na lepší život som sedela na opustenej 
lavičke mimo mesta. 
      Po dvoch hodinách som sa vrátila domov, mama ma čakala doma so slávnostným obedom. A aby toho 
nebolo málo, v našej malej kuchyni sa tlačili takmer všetci členovia našej rodiny vrátane tety z Nového Zé-
landu. Keď ma uvideli vo dverách, sklesli im úsmevy. Neviem, či to bolo kvôli mojim zamazaným čierno-
čiernym chodidlám, (chôdzu v opätkoch som z duše neznášala), alebo kvôli môjmu sklamanému výrazu v 
tvári, ktorý museli vidieť na 100 metrov aj tí najslepší ľudia tejto planéty. „Mami, dnes mi to nevyšlo,“ radšej 
som zamlčala reálny dôvod neúspechu. Ona ma objala, pousmiala sa a do ucha mi pošepkala, že aj tak som jej 
najlepšou a najšikovnejšou dcérou na svete a že ma veľmi ľúbi. Vtedy som si uvedomila, že aj malé meškanie 
môže spôsobiť veľké problémy, ale iba tomu, kto pri sebe nemá takú úžasnú rodinu, akú mám ja. Konečne 
sme po dlhej dobe všetci spolu! 
     Takže, ak dovolíš, denníček, opustím ťa. Už sa mi uľavilo. Ďakujem ti za to. Uvidíme sa zas inokedy. Od-
dýchni si, zajtra nás čaká ďalšie dobrodružstvo!
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E. Mičejová: Kompozície (suchá ihla)
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K. Tajbošová a žiaci

"Zlo plodí zlo. Nenávisť plodí nenávisť."
Ako proti tomu bojovať?

     Zlo a nenávisť je všade okolo nás od počiatku ľudstva. Kvôli nenávisti a zlu ľudí iní trpia. Čo spôsobu-
je nenávisť a zlo? Spôsobuje to nízke sebavedomie a smútok ostatných. Bohužiaľ žijeme v odcudzujúcej 
spoločnosti, kde ľudia nenávidia druhých len kvôli farbe pokožky, orientácii, pôvode. Čo dosiahnu touto 
nenávisťou k ostatným? Podľa mňa vôbec nič. Akurát tak kvôli nim sa častokrát ľudia cítia menejcennými, 
majú nízke sebavedomie, čo niektorých dovádza k sebapoškodzovaniu a dokonca aj k samovraždám. Vďaka 
nim nenávidia sami seba. A ako potom môžu milovať ostatných, keď nenávidia seba? 
     "Ak chceš milovať ostatných, najprv by si mal milovať seba," povedal Kim Namjoon. Ako proti zlu a 
nenávisti bojovať? Myslím si, že sa nedá zla a nenávisti zbaviť úplne. Je to tu od počiatku a tak to bude aj 
naďalej. Ale dá sa to minimalizovať. V prvom rade by si mal každý uvedomiť, že sme si všetci rovnocenní. 
Mali by sme sa mať radi. A je jedno, akej sme rasy, orientácie alebo pôvodu. Každý je niečím výnimočný. 
Každý môže do tohoto sveta plného nenávisti priniesť niečo dobré. Čím viacej dobra ľudia prinesú, tým sa zlo 
viacej potlačí. Myslím si, že tieto témy by sa mali vo svete viacej rozoberať. Ľudia by sa mali poučiť z pred-
chádzajúcich chýb ostatných, kvôli ktorým vznikli napríklad aj vojny. Buďme k sebe dobrí a rešpektujme sa! 

Simona Spodniaková, II.G
***      ***      ***

     Už od nepamäti medzi ľuďmi prebieha nekonečný boj medzi dobrom a zlom, či je to len v rozprávkach 
alebo v našich životoch. S istotou viem povedať, že každý z nás sa so zlom už stretol. Ale odkiaľ sa berie?
     Na túto otázku asi nikto nevie odpoveď. Proste to tak je a aj bude. Vždy tu bude s nami, či to chceme alebo 
nie. Pre niektorých nie je zlé druhému človeku vziať život, ale to je pravdepodobne preto, že vyrastal v pros-
tredí, v ktorom žijú rovnakí ľudia, ako je on. Zlo sa v nás buduje už od malička, no nemusí. Záleží v akom pros-
tredí vyrastáme. Ak vyrastáme v prostredí plnom vojny a gangov, tak z nás s najväčšou pravdepodobnosťou 
vyrastie to isté. Ale ak má človek silnú vôľu a dokáže sa proti tomu postaviť, vyhrá svoj boj medzi dobrom a 
zlom. Keď svoj boj so zlom vyhral, svoje skúsenosti môže predať iným s rovnakým problémom na terapiách 
a iných stretnutiach. Bohužiaľ, v tejto dobe ani nemusíme vyrastať v zlom prostredí, aby sme sa stali zlým 
človekom. Stačí len zapnúť televíziu, ktorá je plná hororov, trilerov a podobných filmov, či seriálov. Tak či 
onak, vždy je to len na nás, ako sa k tomu postavíme, prijmeme to alebo budeme bojovať. 
     No svet nie je perfektný a ani ľudia v ňom. Neexistuje stopercentne dobrý človek, ale ani stopercentne zlý. 
V každom z nás je kúsok dobra a zla, a preto by sme sa mali rozhodnúť, akým chceme byť človekom.

Martin Kopčan, II.H
***      ***      ***

     Prečo sa v nás tvorí také obrovské množstvo zlosti, ktoré môže mať neskôr dopad aj na našich najbližších? 
Prečo v nás prevláda silná nenávisť voči iným ľuďom a nie sme schopní sa s tým vysporiadať? Mali by sme 
si uvedomiť čo najskôr, či to, čo robíme, je v skutočnosti naozaj správne. 
     Aj keď to niekedy nechceme, môžeme byť vzorom pre druhých, čo si veľakrát vyžiada svoje následky 
niekedy aj na holom ľudskom živote. Hoci sme neraz zažili to, čo v nás plodí obrovskú nenávisť, no nie vždy 
to musí byť vo všetkých príkladoch rovnaké. Spoznajme, komunikujme a uvedomíme si, že netreba súdiť kni-
hu podľa obalu, lebo práve ten človek neskôr môže byť tým, ktorému možno budeme ešte na konci všetkého 
vďační. Či sa jedná o rasovú alebo majetkovú rozdielnosť, nešírme medzi sebou zlo, ktoré ubližuje a zraňuje. 
Všetci sme len ľudia a aj napriek nejednému pohľadu na svet, cez jedny okuliare, sa skúsme akceptovať a byť 
schopní podať ruku tomu druhému a pozrieť sa mu do očí. Budeme raz tohto všetci schopní? Uvedomíme si 
skutočné hodnoty každého jedného človeka? Zlo a nenávisť sú dokopy veľmi silné a neovládajúce sa emócie, 
ktoré nás nútia konať, aj keď nechceme. Predtým, ako začneme šíriť nenávisť a bude sa v nás plodiť zlosť a 
neukrutný hnev, možno by sme sa mohli pozrieť do budúcnosti, na čo všetko to bude mať dopad a či to stojí za 
to. Buďme si navzájom príkladom a robme svet lepším a aj seba. Nikdy nie je problém takým problémom, aby 
sa nedal riešiť.                                                                                                                          Lucia Šuchová, II.G

***      ***      ***

     Zlo a nenávisť sú súčasťou ľudstva od nepamäti a zasahujú do života každého z nás, bez rozdielu rasy 
alebo náboženstva. Je pre nás priam záhadou, kde sa zlo a nenávisť berú. Nuž odpovede môžeme nachádzať 
v Bohu, v knihách alebo aj samotných konateľoch zla, ĽUDOCH. Nechcem písať o tom, kto má pravdu a kto 
nie. Chcem len napísať to, na čo som prišla ja.
     Moju cestu za pochopením, prečo je zlo a nenávisť na svete som začala tým, že som si tieto dve slová 
rozmenila na drobné. Zlo značí opak dobra, niečo škodlivé, záporné. Je to všetko zraňujúce, všetko bolestivé 
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a kruté. Zlo je konanie, je to slobodná voľba každého z nás.  Nenávisť možno opísať slovami ako odpor, 
nepriateľstvo, hnev a závisť. Nenávisť je emócia, ktorá vedie ku konaniu zla. Zlo a nenávisť idú ruka v ruke a 
ničia všetko, čoho sa dotknú. No myslím, že týmto som vám nepovedala nič, čo by ste už dávno nevedeli. Tak 
ako je možné, že toto pomyselné priateľstvo medzi nenávisťou a zlom stále trvá?
     Nuž práve každý jeden z nás je ten dôvod, prečo to týmto dvom kazisvetom spolu tak dobre funguje. My 
sme tí, ktorí rozhodujú o tom, čo sa stane. Koľkokrát v živote sme mohli zastaviť zlo a nenávisť? Už ako malé 
deti určite každý jeden z nás videl, ako sa smejú z niekoho len preto, že má veľké uši alebo je tmavší, svetlejší, 
vyšší, nižší... . A koľkí z nás tento malý zárodok zla zastavili? Desí ma, ako málo takých (nás) je. Deti, malé 
a nevyspelé stvorenia, a už sú schopné plodiť zlo. Deti som uviedla schválne, lebo pri Hitlerovi, Mengelem 
alebo Nerovi by niekto určite namietal, že mali pomätené mysle. Ale zamyslime sa, čo ak by sa nenašiel nikto, 
kto by podporoval tých, s počiatočnou myšlienkou konať zlo? Sám by Nero Rím nezapálil, ani Hitler nezabil 
6 500 000 židov v plynových komorách. To my sme tí spolupáchatelia. Vinný je každý, kto čo i len jedinýkrát 
dovolil svojmu srdcu nenávidieť a plodiť zlo. Preto začnime od seba! Odľahčime tento svet o ten kus zla, ktorí 
konáme a zahoďme predsudky, ktoré nám bránia vidieť to všetko, čo nám život ponúka.  Skúsme spoznať 
jeden druhého a nehľadieť na to, či sme katolíci alebo moslimovia, či sme bieli, modrí alebo zelení, či sme 
z Európy alebo z Afriky. Napriek tomu, že zlo tu bude dovtedy, kým posledný človek nevydýchne, robme 
všetko preto, aby ho bolo čo najmenej. 
     Moju úvahu by som teda ukončila citátom Alberta Einsteina: „Nebezpečenstvom pre svet nie sú len ľudia, 
ktorí páchajú zlo, ale aj tí, čo sedia doma a dovolia im toto zlo páchať“.

Terézia Turňová, I.H

L. Barnáková: Sloboda
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Báseň pre mamu
Mamka moja, lásky kvet
Bez teba by nebol svet
Od dňa keď som bola malá
Vždy si mi po boku stála

Vždy správny smer ukážeš
Z uličiek tmavých vyvedieš
Si predsa moja hviezdička
Tá najjasnejšia zo všetkých
Ktorá nikdy nezhasne
A nenechá ma v úzkosti

Tvoje vrúcne objatia
Čo srdce pohladia
V očiach iskričky
Čo roztancujú čižmičky
Si moje slniečko
Čo svieti mi zrána
Si moja hviezdička
Čo žiari mi zvečera

Nikdy nepustím tvoju nežnú rúčku
Naše pevné zovretie
Vždy budem stáť pri tebe
Tak ako ty pri mne
V. Kindlová (I.H)

MAMA

Mama, najlepšia kamarátka, bútľavá vŕba, šéfka, su-
perhrdinka ...  Jednu osobu možno vystihnúť toľkými 
slovami, ktoré každému z nás odznejú v hlave pri 
myšlienke na našu mamu. Mama je najdôležitejší 
človek v živote každého z nás. Osoba tak nežná, 
láskavá a inšpirujúca. Tá, ktorej lásku sme si získali 
pri prvom pohľade. Jej lásku nemožno popísať slo-
vami, ale všetci vieme, že patrí len nám a nikomu iné-
mu. Odmalička nám dáva všetok svoj čas. Vždy je 
tu pre nás, keď ju najviac potrebujeme a dokonca aj 
vtedy, keď si myslíme, že ju nepotrebujeme. Snaží sa 
nás viesť len po správnych chodníkoch, ale niekedy v 
živote prídu chvíle, v ktorých si nebude vedieť poradiť, 
ale urobí všetko preto, aby nás jej rozhodnutia nez-
ranili. Lebo taká mama je, všetko robí pre nás a nikdy 
by nám neublížila. Pri každom životnom rozhodnutí 
nám dodáva silu a odvahu. Vďaka nej sa z nás stávajú 

silní ľudia. Prežíva s nami každý šťastný a smutný 
moment života. Raduje sa z našich úspechov oveľa 
viac, ako sa raduje z jej vlastných.  Dodáva nám nádej 
v ťažkých situáciách. Prežíva s nami prehry, sklama-
nia, zlomené srdcia ... Každým slovom nás posúva 
dopredu a my vieme, že to nevzdáme a vydržíme už 
len kvôli nej.  Niekedy máme pocit, že ju nepozná-
vame, že sa mení, ale napokon sme to my, ktorí sme sa 
zmenili a stále sa meníme, dospievame. Niekedy ani 
naša superhrdinka nie je dosť silná na to, aby zvládla 
všetky naše nálady, nápady a všetky životné situácie, 
ktorými si prechádza. Vtedy prichádza naša chvíľa na 
to, aby sme tu boli pre ňu. Podržali ju, povzbudili a 
uvedomili si, že nás vychovala a vďaka nej sme tým, 
kým sme. Ďakujeme.

Simona Majchutová, II.G

Mama

Báseň mame
Mama, toto slovo v nás vzbudzuje pocit menom láska,
ktorá keď  je zranená, nezalepí nijaká páska.
Každým dňom nám prináša množstvo radosti,
a z jej nápadov vidíme na nej kúsky mladosti.
Mama, vždy nám pomocnú ruku podáva,
či radosť našej rodine a okolitému svetu rozdáva.
Vraví sa, že je to anjel v podobe nádhernej ženy,
ktorá nemusí robiť na sebe žiadne zmeny.
Mama, to je ona, tá naša žena tajomná,
svojím pohľadom a úsmevom je pre nás hviezda čarovná.
Ďakujeme, že náš život svojou prítomnosťou robíš lepším
a každý problém sa vďaka tebe stane menším.
Mama, si ten najsilnejší človek, čo vždy budem poznať,
môj cieľ bude ťa v tvojich skutkoch raz dohnať.
Aj keď si niekedy slabá a máš toho dosť,
nikdy nedáš najavo svoju skutočnú zlosť.
Mať takú mamu ako si ty, som za to nesmierne vďačná,
že práve ty si po mojom boku, tá žena zázračná.
No teraz nastal deň, keď po roku znova sláviš svoj sviatok
a urobím ti z neho tvoj obľúbený piatok!
Lucia Šuchová, II.G
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List pre maminu
Milá mamina, tento list píšem pre Teba, lebo si pre mňa najdôležitejší človek na zemi a najviac si to zaslúžiš. 
Od malička sa o mňa staráš sama. Určite boli dni, keď to so mnou bolo ťažké, ale tých krásnych spoločných 
chvíľ je určite viac. Neviem ani opísať, aká si pre mňa dôležitá osoba. Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili to, 
aká si úžasná a koľko veľa pre mňa znamenáš. Milá, úžasná, milujúca a hlavne si moja skvelá mamina, ktorá 
sa snaží pre mňa spraviť všetko na svete. Celý svoj život si mi venovala a chceš zo mňa vychovať dobrého 
človeka. Aj keď si unavená z práce, alebo si smutná, tak sa snažíš pomôcť mi s mojimi problémami, ktoré 
sú oproti Tvojim úplné maličkosti. Vždy, keď som potrebovala objať, alebo poplakať si, tak si pri mne stála 
a za to Ti patrí veľké ďakujem. Nie stále som bola ukážková dcéra, ale nikdy som Ti nechcela ublížiť a ani 
Ťa sklamať. Všetky tie moje nálady, puberta, neskoré príchody domov, aj keď som Ti  sľúbila, že prídem na 
čas,  aj toto si  bez problémov zvládla. Či sa to týkalo mňa, Teba, roboty alebo môjho chovania. Vždy si našla 
riešenie na hocijaké problémy a to na Tebe veľmi obdivujem. Aj keď si sa ocitla na dne, tak si to nevzdala a 
bojovala si, ako si vedela. 
     Toľko dobrého je v Tebe a také dobré srdiečko ako máš Ty, nemá nik na svete. Toľko lásky, čo si mi dala 
odmalička ty, mi nedal nik. Takou milujúcou maminou ako si ty,  by som chcela byť raz aj ja. Nikdy v živote 
Ti to nezabudnem. Mami, ďakujem ti za všetko, čo si pre mňa spravila a ďakujem ti aj za to, čo pre mňa vždy 
robíš. Neviem, čo by som bez teba robila. 
Milujem ťa, mami.                                                                                                                           Autor: E.S.

Nie je tajomstvom, že úžasnú maminu mám,
je pre mňa niečím ako drahokam.

Každý by chcel takú maminu mať,
mať osobu, ktorá vie lásku dať.

Moja mamina je pre mňa hrdinka,
avšak nie je to žiadna novinka.

Mamina, ďakujem, že si tu pre mňa stále,
vtedy, keď mám na mále.

Ďakujem za všetko, čo pre mňa robíš,
za to, že ma vždy pochopíš.

Ďakujem za to, že si mi život dala,
veru ľahké si to so mnou nemala.

Si skvelá, dúfam, že to vieš,
viem, že ma veľmi miluješ.

Znamenáš pre mňa veľmi veľa,
slovami sa to opísať nedá.
Martina Struhárová, II.G

Moja milá mama,
vždy si pri mne stála.
Musím sa ti priznať,
že ťa mám veľmi rada,
ako najvernejšieho kamaráta,
ale ešte stokrát viac,
tak ako hviezda mesiac.

Mamička moja najdrahšia,
ty si zo žien najkrajšia.
A teraz prijmi odo mňa,
krátke vyznanie pre teba:
,,Ja mám mamu, mamičku,
ráno varí kávičku,
izbu riadi, perie šaty,
ja mám mamu, poklad zlatý.”

Koľkokrát si slzy ronila,
keď som ťa nespravodlivo súdila?
Vždy, keď ťa potrebujem si mi na pomoci,
či je to biely deň, niekedy aj v noci.

Moja mamka dobrá je sťa med,
láske jej sa nevyrovná celý svet.
Snažím sa jej pomôcť, keď je smutná,
vráti mi to a je vľúdna.

Mama, potrebujem ťa a veľmi,
tak navždy ostaň so mnou a uver mi.
E. Kapustová, II.G
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Život si mi krásny dala,
s láskou, nehou sa o mňa starala.
Pri prvých krôčkoch si ma sprevádzala
a istotu a oporu som v tebe vždy mala

Mame
Milá mama,
no tak už sme dorazili. Na hotel sme prišli o 10 večer. Cestovali sme celý deň. Mali sme tam prísť o šiestej 
večer, ale neuveríš, čo sa nám stalo. Asi 50 kilometrov od Hongkongu sa nám pokazilo naše požičané auto. 
Volali sme majiteľovi požičovne a on nám povedal, že nám nemá ako pomôcť a auto máme nechať tam. Boli 
sme neďaleko nejakej malej dediny, tak sme sa do nej rozhodli ísť a počkať na autobus. Asi po hodinovom 
čakaní za nami prišiel ujo z tejto dediny a povedal nám, že tu sa autobusu nedočkáme. Nikdy som nebol taký 
sklamaný. Nevedeli sme, čo máme robiť. Lenže on ešte nedohovoril. Vtedy nám povedal, že kilometer od nás 
je nová zastávka, ale že autobus ide za 10 minút. S tými ťažkými ruksakmi sa bežalo veľmi ťažko, ale stihli 
sme ho. V preplnenom autobuse sme išli asi hodinu. Keď sme prišli na hotel, najedli sme sa, umyli a šli spať. 
Zajtra máme na pláne pobehať po meste a nájsť nejaké zaujímavé miesta. Potom pošlem fotky. A vy sa doma 
ako máte? Ako sa má ocino? Dúfam že sa vám darí. O mesiac sa vidíme. Budem písať často. Zatiaľ sa maj 
dobre. Už mi chýbate. Ľúbim vás. 
                 S pozdravom Tvoj syn Jakub Lauf

Puto lásky spájať navždy nás bude,
vždy s tebou v bezpečí budem.
Sľubujem, že nikdy ti neujdem,
navždy v mojom srdci tvoje miesto bude.

Všetko zle, čo kedy som ti spravila,
si mi razom s veľkou láskou prepáčila,
odpúšťať druhým si ma naučila
a krásny život pre mňa zariadila.
Terézia Turňová, I.H

MAMA

A. Snopková: Tulipány
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Milá mama!

Milujem ťa, pretože...
... ma vždy podporíš.
Či už je to po prehratom zápase alebo po päťke v škole. Podporíš ma a pomožeš mi vždy, keď to potrebujem. 
Keď ma niečo nebaví, alebo sa mi nechce, stále ma nakopne tvoja otázka: „Prečo si začínal?“.
... vždy chceš pre mňa to najlepšie.
Poradíš mi vždy, keď to potrebujem. Je jedno či potrebujem napísať sloh alebo si kúpiť novú vec. Stále mi 
poradíš. Niekedy mi povieš, že si nemám kupovať každú hlúposť. Nie vždy sa mi to páči. No nakoniec máš 
stále pravdu a ja si ušetrím peniaze, ktoré využijem lepšie. 
... vždy vieš, kde mám veci.
Vieš, kde mám druhú ponožku. Vieš, kde mám tričko, ktoré práve chcem, aj keď som ho odkladal ja. A vždy 
vieš aj to, kde je náradie, ktoré ty nepoužívaš.
... si mi dala bundu, keď som ju nechcel.
 „Večer sa ochladí. Zober si ju.„
... si najvačší kritik a najlepší kamarát.
Po inkasovanom góle, ktorý padol po mojej chybe si mi vždy povedala, že to bol „môj gól“ a nezastávala si sa 
ma a neklamala mi, že ja som za to nemohol.
... ma držíš nohami na zemi.
Od malička až do teraz mi stále opakuješ, aby mi nestúpla sláva do hlavy. Aby som bol rovnaký človek, keď 
sa mi darí, aj keď sa mi nedarí. Aby som nezabudol na tých, ktorí mi pomohli, keď sa mi nedarilo.

Ďakujem Ti za všetko, čo pre mňa robíš, za to, že sa so mnou snažíš riešiť každý môj problém. Aj keď to s 
mojou tvdrohlavosťou nie je vždy ľahké. Ďakujem, že si.                                                                  Relo

MAMA
Mama, ja ťa mám strašne rád, 

si pre mňa viac ako hocijaký kamarát. 
Neviem si už prestaviť, že by som ťa nemal, 
asi by som každý deň pod paplónom reval. 

Mama, ako to robíš ? Ako to stíhaš ? 
Ako je možné, že keď ťa potrebujem nikdy nechýbaš. 

Ďakujem ti za všetko za jedlo aj lásku, 
pecka, že mám za mamu takú krásku. 

Mami, si moje všetko, 
spravím pre teba, pre teba úplne všetko. 

Mami, usmievaj sa, prosím ťa, 
do celého sveta kričím, ako veľmi ľúbim ťa.

anonym

Moja mama, to je žena
Občas dokáže byť aj vážna
Nie každý má takú mamu
Takú jemnú, takú vábnu
Ale nielen na pohľad, ba i vnútro má také
Všetky chvíle sa s ňou zdajú krátke
Bo každá chvíľka s ňou je iná
Taká výnimočná
Ďakujem ti za všetko, čo si pre mňa robila
Za to, že dobrého človeka si zo mňa spravila
Chcem ti ten všetok čas nejako vrátiť
Tvoju dôveru nechcem nikdy stratiť.
Michal Káčer, II.H

Drahá mama
Ďakujem ti za to, ako si sa o mňa starala
Vážim si všetko, čo pre mňa si robila
Neviem, ako ti to vrátiť
Budem sa o to usilovne snažiť

Povedať ti chcem, že rád ťa mám
Že si najlepšia zo všetkých mám
Prišiel ten čas, keď už musím vyletieť z hniezda
V mojom srdci budeš svietiť, ako jasná hviezda

Ešte raz ti chcem povedať, že rád ťa mám
Na líčko ťa pobozkám
Na rozlúčku ti zamávam
Matej Macko, II.H
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MÔJ NAJKRAJŠÍ POHĽAD Z OKNA VON  I.

Peter Karaffa
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Emma Smidová
Toto je môj najkrajší pohľad z balkóna. Keďže teraz musím byť doma v karanténe, tak aspoň takto si pri-
pomeniem pohľad na moje obľúbené hory. Chýba mi ten pokoj, čerstvý vzduch, ktorý si teraz nemôžem 
vychutnať. Dúfam, že čoskoro toto všetko pominie a ja sa budem môcť s mojou rodinou opäť vrátiť do prírody.

Veronika Ďuriančiková
Cez túto karanténu trávime s rodinou veľa času v prírode a myslím, že aj tak by nikoho nezaujímal môj 
pohľad z paneláku, keďže to je katastrofálne. Tak posielam pohľad na Vysoké Tatry z Fabovej holi. :)
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Alexander Jirmer: Historické centrum fajermúry
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Roman Ryšian
Život je ako kniha, má veľa zápletiek a rozuzlení, ale len jeden začiatok a koniec. Preto si užime aj 

túto zápletku, lebo za chvíľu je po nej.
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Ivan Rehák

     Je apríl v podvečer a ja z balkóna nášho bytu v Dubnici nad Váhom pozerám von. Pozorujem, ako sa 
postupne zima znova mení v jar. Mám rád každé ročné obdobie, no jar si vždy obzvlášť užívam. Je to obdobie, 
keď sa všetci v škole tešíme na prázdniny a mnohí z nás i na športovanie vonku v príjemnom počasí  jari. Dnes 
tiež pociťujem tú ohromnú každoročnú radosť  z prebúdzajúcej sa prírody, z krásnych farieb, z vôní, zo zelene 
... ale i smútok ma chytá, že tu musím stáť sám. Smútim, lebo nemôžem tú radosť prežívať spolu so svojimi 
priateľmi. Dnes nemôžeme spolu kráčať lesným chodníkom, rozprávať, objímať a smiať sa. Dnes si ani môj 
milovaný futbal s chalanmi nezahrám... Nečakané udalosti, ktoré má na svedomí malý neviditeľný vírus, nás 
pripravili o mnoho krásnych spoločných zážitkov v tento výnimočne krásny slnečný čas. 
     Napriek smútku, neistote a mnohým nezodpovedaným otázkam pri pohľade na prírodu cítim, že život ide 
ďalej. A tak ako príroda sa v zime akoby na chvíľu zastaví, na jar sa postupne úplne oživí. Tak i človek toto 
obdobie prežije, skrotí vírus a svet v plnej sile znova ožije. 
     Teším sa na váš všetkých!
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Timea Libičová
Aj tento rok bola Veľká noc daždivá. Dievčatá a ženy neboli jediné, ktoré si vychutnali studenú, miestami 

štipľavú vodu. Bola to aj príroda, ktorej aprílový dážď zaiste neublížil, ba naopak, dodal jej vlahu, ktorú po 
2 slnečných týždňoch určite potrebovala. Milá príroda, nie len my, baby, budeme pekné, budeš krásna aj ty. 

:-)
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I.
Jaj, štípu ma oči. Hnevám sa na teba! Ty si rozbil to zrkadlo! Ty! Ja? Nie, zrejme sa zle pamätáš! Nie, nezlož 
mi telefón! Zmiernim sa. Dobre, ani plakať nebudem, zvlášť ak ide o rozliate mlieko. To, čo tebe tečie po 
brade! Skončíme to, ako myslíš! Ale vráť mi moje korčule!

II.
Plakala som nad rozliatym mliekom. Fotky potrhané popadali po zemi. Sedím frajerovi na oku, starom klobúku. 
City sa potrhali, ja som potrhala obrázkové spomienky. Zriekam sa ťa, láska! Si stará fúria! Nespravodlivá! 
Zobrala si mi paru! Krv sa mi leje z rúk a nôh ako trpiteľovi za každú novú obeť.

III.
„Čo je to s tebou? Celkom isto upadáš!“
„Chytíš ma?“ – uštipačne hlesnem. Len prevráti kamarátske oči.
„Ľutuješ sa, akoby si bola jediná!“
„Môj život je o ničom! Stratila som chuť na starý chlieb!“
Pozrie do mojich opuchnutých očí: „Práve pre ten vek, by si mala mať jasnejší zrak!“
„Isto blbnem!“

IV.
Ráno pijem silnú kávu. Láska nie je vždy pozitívna. Niekedy kalí zrak. Hlavne tá ženy k mužovi, ktorý nemi-
luje. Ide o zvyk, pravý cit? Ponorím sa do vane, až mi z vody trčí len nos. Vyleziem a otrasiem sa ako mokrý 
pes. Spomienky lietajú po malej kúpeľni a lepia sa na obkladačky.

V.
Dezinfikovala som kúpeľňu, aj myseľ je jasnejšia. Dokonca si spievam! Dobre jem a teplo sa obliekam. 
Sedím na vonkajšom schodisku a zdravím ľudí. Koľko tvárí! Každá iná! Prekvapená, vyjavená, zamyslená, 
usmiata, vďačná, zazeravá, opuchnutá... a ja som si myslela, že svet ma nevníma! To ja som zatvrdnutá ako 
stará štolverka!

 VI.
Obliekla som si sexi šaty, podľa môjho úsudku. Podľa teba je to príliš. „Príliš čo?“ Kamarátske oči pozrú skú-
mavo: „Príliš prírodné! Ukazuješ podstatné, čo ti príroda nadelila!“
„To podstatné je schované v čipkovaných vrecúškach!“ Kamarátske doberanie ma dobehne pri zrkadle na celú 
stenu: „A to je cez tie šaty vidieť!“

VII.
Kráčam po ulici a myslím na tú čipku, čo maľuje obrázky na jemnú látku šiat. Niekoľko párov očí spočinie 
pri maľbe ako v galérii moderného umenia. Len zdvihnem bradu: „Nemám záujem!“ úúú.. to je pocit! Som 
bohyňa! Nedotknuteľná, bezpečne tróniaca na Olympe! Môžete sa pozerať! A ja sa budem smiať!

VIII.
Dosmiala som sa pri páde z Olympu na zem. Koleno mi jemne krváca. Prichádza tmavé chlapča s bielym ú-
smevom: „Tetuška, stalo sa vám niečo?“ Nezazriem po ňom, však nemá ani meter a pol. Ešte má čas naučiť 

Agáta Karaffová: Román na 50 slov..
Potešili sme sa príspevku od p. Karaffovej, mamy žiaka P. Karaffu z III.H.

P. Karaffová: Inšpirovala ma česká poviedková súťaž (pár rokov dozadu :)), kde súťažiaci museli napísať 
poviedku, ktorá má iba 50 slov. Tak som si povedala, že by bolo zaujímavé napísať román, kde každá kapitola 
by mala tých 50 slov. Je to celkom zaujímavý spôsob písania, keď musíte vyhodiť zbytočný popis, aj ten, ktorý 
vás vtiahne do deja, vyjadrovať sa krátko, hravo,... a takto to dopadlo: 



Lopejík

33

sa osloviť dámu. Počerná ruka ma chytí za lakeť, pomáha mi vstať.

IX.
Sedíme v parku ako jing a jang. Dva protipóly. Biela a čierny; dlhá a krátky; dospelý a decko; dlhé vlasy a 
strapatý ježko; tenučká sukňa a hrubé rifle; lodičky a tenisky. Ale špinavý sme obaja. To nás zblížilo? Dala 
som mu euro, pohadzuje ho v ruke. Lieta v povetrí.

X.
„Máš meno? A koľko súrodencov?“ Nikam sa nechystá, tak sa pýtam, lebo čas zamrzol. Uškrnie sa a zaborí 
orieškové oči do mojich jasných modrých. „Ty vieš, koľko máš súrodencov?“ Pripadá mi to smiešne, ale 
odpoviem: „Chi, kto by to počítal!“ Opäť odvráti zrak a vážne povie: „Ideš na zmrzku? Pozývam!“

XI.
Päťdesiat centov lieta v povetrí a každý z nás líže malú zmrzku. Ja čokoládovú, on citrónovú. Teší ma, že ne-
minul všetky prachy, čo som mu dala. „Bude z teba niečo! Deti nezvyknú tak šetriť!“ Pohodí plecom. „Šetrím, 
chcem cestovať! Chcem ísť po stopách môjho rodu!“ Fakt som prekvapená: „Kočom?“ „Lietadlom!“

XII.
Už som doma! Čo sa hneď strachuješ! Ja sa ozvem, keď treba. Od zajtra cestujem! Dobre si počula! Ideš aj 
ty? To ešte neviem, trasa je nejasná! Ale asi po stopách môjho rodu. Čo? Že nezájdem ani do Blavy? By si sa 
čudovala! Možno som kráľovského rodu! Zavolám ti zajtra!

XIII.
Až teraz cítim slobodu, keď v rukách zvieram tento kus papiera. Pozbierala som všetku odvahu a vyrabovala 
vkladné knižky. Tak dlho som šetrila tie prachy a ako krátko som zbierala odvahu, ale trasiem sa. Ak by som 
mala perie, už by bolo opadané pri mojich nohách. Tak a ide sa!

XIV.
Tak hádaj, kde som skončila! V Nórsku! Potešenie je na mojej strane, ty si uschni doma! Tebe sa domček z 
karát nerozpadol, tak ti chýba odvaha. Keď zbúraš, môžeš stavať nové základy. Opravy neuznávam. Zlepo-
vanie niečoho, čo aj tak dlho nevydrží. Áno, ešte stále hovorím o vzťahoch. Tak páááá! Zavolám!

XV.
Brrr! Zima je tu ako u nás v novembri. Už som si kúpila sveter s nórskym vzorom, aby som zapadla do davu. 
Všetko je tu úžasné a všetkým sa lesknú líca ako kapota auta suseda Ruda. Pery majú všetci červené a chladné. 
Oči jasné ako priezračné fjordy. A horúce srdce!

XVI.
Prebudila som sa v kožušine vedľa hrejivého tela. Priveľa alkoholu roztopil zábrany a stud. Občas aj tak 
žijeme pre voloviny. Práca, upratať, navariť, vyžehliť. Spätná väzba je nová žena nestrhaná od toľkej snahy. 
Trošku si chcem užiť sex. Nechcem lúštiť krížovku, či ísť  s kamoškou na kávu. Som slobodná, zrelá jahoda.

XVII.
Pery sa pohybujú, spomedzi štrbinky sa vylieva cudzie slovo. Fakt nerozumiem: „Len chcem, aby si si zobral 
veci a vypadol!“ Usmeje sa na mňa, pery má už tesne pri mojich. „Out!“ Odtiahol sa a skúmavo na mňa pozrel. 
Zdvihla som jeho veci zo zeme a vyhodila pred dvere. Konečne pochopil!

XVIII.
Najlepšie je, že som tu sama. Myšlienky triedim podľa abecedy. Všetko lepšie zvládam, keď mám systém. 
Tak som sa zamerala na abecedu a problémy priľahli na papier. Ostali tam. Už len podpáliť.... Oheň postupne 
hryzie kúsky papiera. Moje problémy mu chutia. Zjedz všetko! Ja teraz vôbec nemám hlad!
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A. Markusová: Portréty (I.H)
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Mravoučné básne

 Váš si zdravie
 alebo

Zdravie vs. Korona
Dostali sme vzácny dar, nie každý je vďačný zaň.
Doba veľmi unáhlená, dostala nás na kolená.
Zákerný neznámy korona vírus odsúdil nás
znenazdajky na domáce väzenie.
Chráň si ústa, oči, nos, rúško so sebou stále nos.
Váž a chráň si svoje zdravie, každý ti to teraz povie.
Nie sú to len prázdne reči, v chorobe a karanténe
sme na to prišli všetci.

E. Smidová

Závislosť a mafia
Nebuď krutý, daj si pozor na závislosť, 
lebo ti ľudia potom nedajú milosť. 
Drogy sú nelegálne, daj si pozor, 
nebudeš vedieť a ťa chytí policajný dozor.

Fľašu vína či alkoholu zober len príležitostne, 
trošku viac alkoholu si dovoľ iba slávnostne. 
S alkoholom nie sú žarty, koľko nehôd sa už stalo, 
radšej nepi a choď pomaly, keď nemáš naponáhlo.  

Mafia je krutá vec, radšej sa jej vyvaruj 
 a krutosťou nevinným ľuďom neubližuj. 
Pokiaľ mafián zarobí vraždou a krádežou veľké peniaze,
normálny človek ich získa až za niektoré mesiace. 

 V. Schvarzbacherová

Ostaň doma 
Keď chceš dlho žiť, musíš doma byť.
Nesmieš  si ísť
ani do obchodu nakúpiť.

Vôbec nikam nesmieš ísť,
pretože zle ti môže byť.

Zostaň doma, doma je dobre
máš tam všetkých, ktorých miluješ.
No ty si vonku, alebo niekde nakupuješ.
Ohrozuješ rodinu a ľudí naokolo.
Keď už ideš von daj si respirátor.
Síce budeš vyzerať ako terminátor,
ale ochrániš tým seba a aj tvoje okolie.
Ale radšej ostaň doma, tam je predsa pohodlie.

Covid-19 je hnusná choroba,
tak ostaň doma, nech sa ti nepodobá.

M. Lapin

Poklad
Múdrosť tá nás povoláva
Už od detstva nám spieva
Netreba ju ignorovať
Lebo budete banovať
Hladať, pátrať po múdrosti
Zbaví vás to nejasností
Život bude zmysel dávať

T. Turňova
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Láska k rodičom

Váž si rodičov svojich, buď rád , že ich máš,

hoci stále hovoria Ti, uč sa, raz im to za pravdu dáš.

Lebo rodič stále dobre chce Ti, pritom poučuje,

ale príde chvíľa v živote, keď na to spomenieš si určite.

Hlúpy ten, čo myslí si, že bez otca, matky poradí si,

keď rodiča niet, si ako bez ruky,

vtedy ticho povieš ,,Otec, mama, kde si?“

Otec nemá bavorák, mama nemá slúžku, ani palác niet,

radu dajú vždy do pár vzácnych viet.  

L. Sanitra

Nikoho nikdy nepodceňuj, radšej sa iba sebe venuj
Pávica sa sliepke pre perie vysmievala,
že ona na sebe také nikdy nenosievala. 
So svojím vejárom sa hrdo prechádzala po dvore
a sliepočka sa iba z diaľky prizerala zarmútene. 
Aj ona chcela taká obdivovaná byť,
no nevedela, čo má pre to urobiť.
Odrazu prišiel veľký hladomor, jedla nebolo,
a všade sa strašne hladovalo. 
Potravu rýchlo bolo treba zháňať, 
a tak kura začalo vajcia znášať. 
Všetci jej za to veľmi vďační boli,
že sa vďaka nej aspoň kus najesť mohli.
Pávica si rýchlo uvedomila, akú chybu urobila,
keď sliepku tak silno podcenila. 
Teraz bola karta obrátená
a sliepka ostala pre užitočnosť obdivovaná. 
Nemal by si sa nad nikým vyvyšovať, 
lebo neskôr by si to mohol ľutovať. 

P. Malčeková

Sláva
Každý chce byť iba prvý vo svojom rebríčku,
iba seba vidieť v tom najjasnejšom svetlíčku.
Ohliadať sa neunúva späť svoje chodníčky,
tie, čo mu vystlali už nevládne ručičky.
On len slávu zožať chce sám aj s cudzí pomoci,
no čo ho čaká na vrchole, sám nechce veriti.
Na vrchole zatvorená do raja brána,
otvoria ju len tí, čo spoločne si varia.
Neskoro zistí on pravdu, čo stála ho raj,
neskoro prosí, nech prepáčia mu vraj.

V. Kindlová

Priateľovi sa hroziť, nie je vec statočná, 
nepriateľom sa hroziť, je vec nebezpečná.
 
Keď sa vyhrážaš nepriateľom, oni sa varujú, 
keď tebe chcú ublížiť, oni neoznamujú.

Nepriateľov napomínaš cez hrozenie tvoje, 
ako majú obrátiť proti tebe zbroje. 

Ty im v ničom neublížiš, z hrozenia tvojho,
budú sa varovať, nevpadnú do najhoršieho.

Tomu sa  hroz, čo zle robí, ktorý je v tvojej moci, 
niekedy hrozenie k dobrému býva na pomoci.

Kým sa mu nepohrozíš, bitky nezavádzaj, 
najprv ho cez hrozenie od zlého odvádzaj.

E. Bálint
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Umývaš si dobre svoje ručičky?
Ty, dievčatko, či chlapček maličký?
Bacily veľké aj korona vírus  všade veru sedia,
škodiť nášmu zdraviu dobre oni vedia.
Umývať ich veru riadne treba,
veď chytáš nimi všetko i krájaš čerstvý chleba či slaninu.
Chorôb býva veľa všade,
vonku, vnútri i na záhrade.
Mydlom preto nešetri,
nech máš rúčky čisté raz, dva, tri.
A po umytí zas a znova,
uteráčik rád ich schová.
Potom sa zas opäť môžeš hrať.
Mydlo, voda, uteráčik nech je tvoj veľký kamarát.
Juraj Budovec (IV.A)

D. Kvačkajová a žiaci

Koronavírus
Koronavírus nie je vôbec veselý,
chúďatá deti do školy dnes nesmeli.
Musia doma pozerať na telku a stránky,
oni by, však, radšej získavali dobré známky.

Netreba panikáriť, netreba sa báť,
je však potrebné na prevenciu dbať.
Tak pokúsim sa zhrnúť tipy a základné kroky,
do chytľavého refrénu a poučnej slohy.

Svoje ruky umývaj si niekoľkokrát denne,
netlač sa ku cudzím ľuďom, ale k svojej žene.
A posledný tip prekvapí Ťa, no už je to tak,
nebite sa v obchode o toaleťák.

Belko Matej (IV.A)
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Škola počas karantény - smutný to pohľad!

Cez okno na izbe môžem sa dívať,
cez okno Windowsu môžem si snívať.
Ako povedal Jaro Filip, on vie,
doma je najlepšie a všade dobre je,
Chicago, Paríž, Dilli, Roma,
cez okno vidím a sedím doma.

Má to však jeden (dva ...) maličký háčik,
že ja som vlastne internetový žiačik.
Covid 19 nás prešupol do ďalekej budúcnosti,
keď osobne stretnúť učiteľa má punc výnimočnosti.
V roku 2220 bude každý iba doma sedieť,
zapnúť laptop bude stačiť vedieť,
nasadiť sluchátka, 3D okuliare na oči,
rýchlo sa pripojiť, kým prenos zo školy neskončí.

Miestom stretnutia budú už len siete sociálne, 
na pivo, do posilky budeme chodiť minimálne.
Z labáku kuriérom doručia mi potomstvo
                                                    expresne do piatku,
stačí zadať len požadované parametre
                                                      a je to v poriadku.
Rúška už nebudú, iba slušivé plynové masky máme,
vzduch sme si vydýchali, zamorili, zavírili,
je to známe.

Z pohľadu cez okno zrazu smutno mi je,
či cez to na izbe, či cez windowsove.
Všetko zlé na niečo dobré je, tak sa to hovorí,
zavretím školy, vchodových dverí, oči mi otvorí.
Kamoši, škola, všetko mi chýba, takto to nestačí,
už len dúfať, modliť sa, kým to všetko neskončí. 

Uniformu si dokonca oblečiem rád,
aj kravatu unúvam si zaviazať.
A tak sa paradoxne teším do školy,
nech ma učiteľ postrčí, dá mi úlohy,
ALE OSOBNE!

Peter Karaffa: Cez okno na izbe sa môžem dívať
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Výrobky žiakov počas karantény

M. Matejka (III.A): Válovček pre kury

M. Jurašík (I.B): KvetináčF. Kvietok (I.B): Kŕmidlo
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F. Fusatý (III.A): Stolček

T. Kán (I.B): Koník A. Kňazovický (I.B): Kŕmidlo
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M. Lietava (III.A): Záhradná lavička
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Interview – Lea Daxnerová,
                       žiačka III.H triedy

1. Ako vyzerá bežný karanténový deň vo Vašej domácnosti?
Bežný deň v karanténe sa u nás, ako inak, začína vstávaním. Keďže mám aj troch 
mladších súrodencov, dlhé vyspávanie u nás doma nikdy nebolo v móde, no s prícho-
dom karantény sa z nás stali nočné sovy, a tak sa prebúdzame až okolo desiatej. 
Nasledujú raňajky, alebo skôr tzv. brunch a po ňom krkolomné zápasenie so vzde-
lávaním. Poobedia sa snažíme tráviť spoločnými aktivitami, ako je sledovanie fil-
mov či výlety na bicykli po Hrončianskej doline. (samozrejme s rúškom a odstupom 
od ľudí, pretože #rúškoniejehanba). Večer každý trávi už po svojom – sledovaním 
filmu, seriálu, čítaním si či hraním online hier.

2. Ako sa Ti vzdeláva z domu?
Musím priznať, že ťažko. Vždy som obdivovala austrálske YouTuberky, ktoré mali online vzdelávanie. Mysle-
la som si, že je to oveľa lepšie, no musím uznať, že online vzdelávanie je hlavne o silnom sebazaprení a určení 
si priorít.

3. Čo pre Teba znamená SG ŽP?
SG ŽP je pre mňa druhý domov. Učitelia, priatelia a spolužiaci sa stali pre mňa druhou rodinou, trieda zas 
druhou detskou izbou. Chýba mi aj chemické laboratórium, telocvičňa i tých 100 nekonečných schodov.

4. Ktoré predmety máš najradšej?
Počas strednej školy sa zo mňa stal človek, ktorý nemá proti žiadnemu predmetu nič. Dokonca aj nenávidený 
dejepis sa stal priateľom. Takže vybrať tie naj naozaj neviem, pretože by som potom ublížila tým ostatným a 
to naozaj nechcem. 

5. Ako tráviš svoj voľný čas?
Momentálne mám konečne čas na čítanie kníh. Ďalej veľmi rada sledujem videá, filmy i seriál, počúvam pod-
casty a trávim čas s najbližšími. 

6. Aký názor máš na postavenie ženy v súčasnej spoločnosti a informačnom svete?
Postavenie ženy v súčasnej spoločnosti sa konečne začína stávať rovnocenným s postavením muža. Mini-
málne v našej krajine. I keď platové ohodnotenie stále nie je rovnaké, ženy sa stávajú čoraz dôležitejšími. 
Získavajú vysoké posty, o čom svedčí aj fakt, že už rok máme pani prezidentku. Čo sa týka informačného 
sveta, ženy majú možnosť byť rovnako informované ako muži, majú právo písať články, blogovať, byť repor-
térkami. Dokonca mnohé ženy študujú programovanie a vývojárstvo, pred čím osobne skladám klobúk.

7. Myslíš si, že súčasná zdravotná kríza bude mať vplyv aj na zmenu hodnôt súčasnej spoločnosti?
Bola by som veľmi rada, ak by sa tak stalo, no obávam sa, že realita povie jasné  nie. Bolo by úžasné, ak by si 
každý z nás začal vážiť slobody cestovania, pohybu i iných maličkostí, ak by sme si začali vážiť krásu našej 
planéty... Naša planéta trpí a my to vieme. Možno aj samotný vírus je akýmsi jej spôsobom, ako nás chce 
varovať pred tým, čo robíme a vystríhať nás pred následkami nášho konania. I keď som voči tomu, ako sa 
po návrate do starých koľají budeme správať momentálne skeptická, v kútiku duše dúfam v zázrak. Pretože 
zázraky existujú. 

8. Čo by si odkázala čitateľom a čitateľkám časopisu Lopejík?
Chcela by som im zaželať veľa zdravia v tejto ťažkej situácii, učiteľom veľa šťastia a trpezlivosti pri vytváraní 
vzdelávacieho materiálu, žiakom chuť a motiváciu študovať a rodičom pevné nervy pri vzdelávaní svojich 
ratolestí. Aj keď to vyzerá náročne, spolu to zvládneme. A tiež prajem každému jeden veľký úsmev na perách, 
pretože s ním to ide akosi ľahšie.

Redakcia časopisu ďakuje za rozhovor.
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A. Snopková: Dievča s rúškom


