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Úvod
V roku 2016 vyhlásilo oddelenie pre deti a mládež
Malokarpatskej knižnice v Pezinku 18. ročník
celoročnej Literárno-výtvarnej súťaže predovšetkým
pre žiakov základných škôl. Každý mesiac sa niesol v
znamení inej, práve aktuálnej témy a bol priebežne
vyhodnocovaný.
Tento zborník je skromným zhrnutím najkrajších a
najzaujímavejších prác detí pezinských a okolitých
základných škôl.
Absolútnych víťazov vybraných zo štyridsiatich
výhercov za všetky uplynulé mesiace vybrali dve
porotkyne: za literárnu časť vyhodnocovala
prekladateľka Eva Kenderessy a za výtvarnú časť
rozhodovala výtvarníčka Júlia Piačková.
Ďakujeme všetkým žiakom aj školám za každé dielo,
ktoré nám aj čitateľom spestruje naše oddelenie či
vstupné priestory. :)
Ďakujeme aj Mestu Pezinok za podporu.

Absolútni
ˇ
vítazi
Literárna časť
Nicolas Palacka
(absolútny víťaz,
Čo sa deje v knižkách, keď ich nevidíme)
Ladislav Chovanec
2. ročník (Ruža v tŕní)
Petra Piknová
3. ročník (Vianočné ozdoby)
Samko Ščevlík
4. ročník (Prišiel Cirkus leto)
Adam Kulich
5. ročník (To som ja)

výtvarná časť

Lucia Javorková
(Čo sa deje v knižkách, keď ich nevidíme,
Prišiel Cirkus leto)
Barbora Žáčiková
(Bláznivý apríl)
Dávid Veng
(Čo sa deje v knižkách, keď ich nevidíme)
Juraj Štrofek
(Navrhni svoj hrnček na čaj)
Filip Hajtmánek
(Navrhni svoj hrnček na čaj)
Zuzana Jurášová
(Bláznivý apríl)
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J A N U Á R
Navrhni svoj hrncek
ˇ
na caj
ˇ

01
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Návrh na môj hrnček

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden dom. V tom dome bol hrnček. Ten hrnček bol
kúzelný a bol môj. Prečo bol kúzelný? Lebo sa z neho dalo piť všetko.
Mám ho už od nepamäti. Daroval mi ho dedko. Kúpil ho v Chorvátsku. Nie je
veľký ani malý. Je na ňom oslík s veľkými ušami a je z keramiky. Ráno a večer
z neho pijem kakao alebo dobrý čajík. Keď odchádzam do školy, vždy si
hrnček umyjem a uložím ho do linky medzi ostatné hrnčeky, aby mu celý deň
nebolo smutno. Z môjho hrnčeka môže piť len ocko. Mladší brat má na svojom
hrnčeku dalmatíncov. Jemu z môjho hrnčeka piť nedovolím!
Na narodeniny by som chcel dostať nový hrnček. Mal by vzor nemeckého
ovčiaka. V pozadí by bola jeho búda a jeho pán. Z neho by som pil iba ovocný
čaj. Na hrnček by som si dával pozor, aby som ho nerozbil.
Piť z neho by nemohol nik, iba ja.
Nikolas Palacka, ZŠ Na bielenisku, 4. B
Najlepší je domáci

Môj hrnček na čaj

Čajík dobrý, chutnučký,
chytíme sa za rúčky.
Napijem sa dva, trikrát,
s chuťou sa napije aj môj brat.
Najviac pijem zo šálky,
k tomu si dám Horalky.
Maťko je môj kamarát,
chodievam sa k nemu hrať.
Najradšej má lipový,
k nemu perník medový.
Čajík chutný chutí nám,
posielame ho aj vám.
Z lásky vám ho dávame!
A aj my ho ochutnáme!

Hrnček na čaj by vyzeral tak,
že by mal čičmanské vzory a
pohárik by vedel variť čaj
tak, že si poviem „Prosím si
ovocný čaj.“

Filip Hajtmánek, ZŠ s MŠ Orešie

Hanka Hajnovičová,
ZŠ Na bielenisku, 2. B
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Filip Hajtmánek, ZŠ s MŠ Orešie, 4. A

Kristína Molnárová,
Spojená škola Pezinok Praktická škola, 1. ročník

Viktória Slamková,
ZŠ Jána Kupeckého, 3. C
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Juraj Štrofek, Špeciálna základná škola,, Modra, 7. ročník

Ľubka Slováková, ZŠ Fándlyho, 4. C
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F E B R U Á R
Vyrob pexeso
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Pexeso

02

Pexeso je hra, ktorú hrajú veľkí aj malí, mladí aj starí. Hrávam pexeso, keď som
u babky, a keď je škaredé počasie. Na pexese sú nakreslené zvieratká, ktoré sú v
slovenčine aj v angličtine.
Raz, keď sme s babkou hrali pexeso, jedna kartička nám spadla na zem. Niekde
sa zatúlala a ukryla ju mačka Mica. Dlho sme nemohli pexeso hrať, lebo bolo
neúplné. Stále nám jedna kartička chýbala.
Jedného dňa, keď babka upratovala, tak kartičku našla. Bola šťastná, že znovu
môžeme pexeso hrať. Zavolala mi, kedy prídem, že ju našla.
Nastali jarné prázdniny, tak sme sa s maminou a tatom dohodli, že môžem ísť k
babke. Tá sa už na mňa veľmi tešila a hlavne na to, že si zahráme naše pexeso.
Čo myslíte, kto asi stále vyhrával? No predsa ja! Babke to vôbec nevadí.
A ja sa teším, že vyhrávam, ako aj na ďalšie prázdniny u babky.
Nikolas Palacka, ZŠ Na bielenisku, 4. B

Patrik Lukačovič,
Špeciálna základná škola,
Modra, prípravný ročník

Lukáš Schwarz,
Spojená škola, Pezinok,
2. ročník
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Viktória Mišániková,
ZŠ Jána Kupeckého

Hanka Hajnovičová,
ZŠ Na bielenisku,
2. B

Filip Holický,
ZŠ Jána Kupeckého, 4. A

ZŠ s MŠ Orešie, ŠKD 4. ročník
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M A R E C

ˇ sa deje v knizkách,
Co
ˇ
ked ich nevidíme?
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Čo sa deje v knižkách, keď ich nevidíme
Určite neexistuje žiadne dieťa, ktoré by doma nemalo knižky. Môj brat a ja
máme tiež doma veľa kníh. Čo sa v nich asi deje, keď ich nevidíme?
Raz sme odišli do školy. V ten slnečný deň sa knižky dohodli, že pôjdu na
výlet. Žabiatko navrhlo, že pôjdu do Trenčína na hrad. Všetci súhlasili, až na
malého Janka Hraška. Cestovali vlakom. V strede cesty sa dohodli, že si
vymyslia vlastný príbeh. Žabiatko začalo: „Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden
hrad. Tam vládol kráľ.“ Mach a Šebestová dodali, že ten kráľ mal dvoch
synov. Poslal ich do sveta na vandrovku, aby sa naučili báť. Na krížnej ceste
sa bratia rozišli a kúpili si veniec. Jeden kúpil červený a druhý zelený...
Zrazu vlak ohlásil: „Zastávka Trenčín.“ Tak knižky rýchlo vystupovali. Na
hrade sa im páčilo všetko, aj pani sprievodkyňa, ktorá ich vodila po celom
hrade. Museli sľúbiť, že sa ničoho nechytia. Ani sa nenazdali a bol koniec
prehliadky.
Mach a Šebestová navrhli, aby išli na obed. Žabiatko malo obavy, že už je
neskoro a mali by sa poberať domov. „Nikolas a Marko sa vrátia zo školy a
my nebudeme doma!“
Knižkám pomohla Šebestová. Vytiahla slúchadlo a hneď boli všetky knižky
doma na poličke.
Keď sme sa vrátili zo školy, knižky boli pekne poukladané na poličke. Pri
nich ležalo slúchadlo. Čo myslíte, kto ho tam asi dal?
Nikolas Palacka, ZŠ Na bielenisku, 4. B

Dávid Veng,
ZŠ Na bielenisku, 2. B
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Nikolas Palacka, ZŠ Na bielenisku, 4. B

Dávid Veng, ZŠ Na bielenisku, 2. B
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A P R Í L
Bláznivý apríl
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Bláznivý apríl
Dnes v škole, keď je 1. apríl, sa namiesto učenia bláznime vonku po školskom
dvore...
Hrali sme sa na ježibaby. Bola samá zábava. Svietilo slniečko a pálilo nás na
líčka. Keď sme išli domov, mamička nás prekvapila, že sa pôjdeme kúpať. Zrazu
sme sa spolužiaci stretli v jednom bazéne. Tak sme tam blbli, až sa rodičia na nás
nahnevali. Išli sme aj na tobogán.
Potom sme si dali zmrzlinu. Ujo zmrzlinár povedal: „Dnes je prvý apríl, zmrzlina
nie je!“ A dal nám prázdny kornútok. Zostali sme smutní. No potom nám
zmrzlinu dal.
Večer sme sa išli bicyklovať. Začalo pršať. Mamičky sa o nás začali báť.
Premočení sme sa vrátili domov.
Potom pršať prestalo.
Keďže sme v škole nemali karneval, poobliekali sme si masky. Mama kričí:
„Večera!“ A skoro sa zľakla, keď ma zbadala ako ježibabu na metle.
Navečerali sme sa a išli spať. Snívalo sa mi, že ako ježibaba lietam na metle a
rozprávam sa na streche s mačkou Mickou...
Kristína Kolenová, ZŠ Na bielenisku, 2. B

Maxim Kľúčik, ZŠ Na bielenisku, 2. B
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Vanessa Rybárová, Zelený štvorlístok

Viktória Mišániková, ZŠ Jána Kupeckého, 3. C
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Zuzana Jurášová, ZŠ Jána Kupeckého, 2. C

Barbora Žáčiková, ZŠ Fándlyho, 5. D
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´
Ruza
ˇ v trní,
ruza
ˇ z papiera

05

Ranená ružička
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Bola raz jedna ružička, ešte krajšia ako sestrička. Jedného dňa dievčatko
uvidelo ružičku a povedalo jej: „Aká pekná ružička,“ ale chcelo si ju odtrhnúť a
ružička na to „Netrhaj ma!“
„A prečo?“
„Je to zakázané.“
Ale dievčatko sa hádalo a hádalo, až nastal večer, tma a ticho. Potom dievčatko
odišlo domov.
Ráno sa zobudilo a hneď utekalo za ružičkou. Povedalo „Ahoj, ružička, už som
tu zas!“
„Dievčatko, prečo ma chceš odtrhnúť?“
„Lebo si veľmi krásna.“
„Ale keď ma odtrhneš, tak už taká krásna nebudem, tak popremýšľaj.“
Dievčatko v tej chvíli odišlo domov. A premýšľalo nad ružičkou. Na tretí deň
utekalo rýchlo za ňou.
„Ružička, premyslela som si to, neodtrhnem ťa, ale budeme kamarátky.“
„Dohodnuté.“
Dominika Orságová,
A nakoniec sa ružička a dievčatko stali kamarátkami.
ZŠ Na bielenisku, 4. B
Ruža v tŕní
Kde bolo, tam bolo, bola jedna krajina. Volala sa Krajina ruží. Volala sa tak
preto, že v tej krajine kvitli samé ruže.
Medzi ružami rástli tiež ruže. Jaskyňa bola zázračná. Kto do nej vošiel, tak sa
pred ním objavili dukáty. Kto sa dukátov dotkol, v tej chvíli mu vyrástla v ruke
ruža.
Všetci si pekne nažívali. Raz, keď začalo pršať, ruže sa začali meniť na soľ. Na
mieste ružovej krajiny zrazu stála soľná krajina.
Jedného dňa prechádzal krajinou rytier. Keď vošiel do jaskyne, videl samé
soľné ruže. Vyšiel z jaskyne, ruže ožili. Vošiel do jaskyne, znova boli soľné. Aj
chrobáčiky sa začali sťažovať, že sú v jaskyni len soľné ruže. K rytierovi
priletela lienka. Prezradila mu zaklínadlo, ako ruže oslobodí. Rytier vošiel do
jaskyne. Povedal zaklínadlo, ktoré mu lienka pošepkala. Zrazu všetky ruže
zostali živé.
Bolo že to radosti, keď všetky ruže ožili! Celou krajinou sa niesla ich vôňa a
krása farebných lupienkov.
Lacko Chovanec,
ZŠ Na bielenisku, 2. B: Ruža v tŕní
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Terezka Hrebíčková,
SPŠPK - Praktická škola, 2. roč.

Sabinka Valašiková,
ZŠ Jána Kupeckého, 3. C

Katrin Biháryová,
SPŠPK, 7. ročník, B variant
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J Ú N
Prisiel
Cirkus leto
ˇ
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Lev v cirkuse

06

Bol raz v cirkuse jeden lev a ten cirkus bol v malom meste Pezinok. Mali iba leva
Ancijáša, medveďa Jozefa a slona Kristusa. Len lev Ancijáš mal problém s
cirkusom. Radšej by som naháňal pumu, ako byť v tomto cirkuse. (Hovoril si lev
Ancijáš.) Medveď Jozef mu povedal: Radšej byť tu ako v lese plnej zveri a aj
jedlo máme zabezpečené. Hovoril mu. Ale veď to chcem byť voľný. (Hovoril lev
Ancijáš.) Slon Kristus mu povedal: Ale veď ľudia nás zbožňujú v celej Európe a
ty chceš byť ako Vlk Samotár a útočiť na štíhle žirafy! No a? (povedal lev
Ancijáš.) A lev Ancijáš sa rozhodol, že utečie. Tak utiekol do Malých Karpát.
Ó, aké veľké hory! (hovoril si lev Ancijáš.) Tak liezol na najvyšší vrch Malých
Karpát a predstavoval si, že je horolezec, ktorý lezie na Mount Everest, až kým
nedostal do nohy triesku a začal aukať. A hovoril si: Au, mal som radšej, au,
zostať v cirkuse!
Tak sa vracal do cirkusu pri hasičoch s trieskou v labke. A o desať minút sa malo
začať vystúpenie. Ledva tam docválal. Keď to medveď Jozef uvidel, tak vystrčil
drápy a použil ich ako pinzetu. „A, a, a, á, už to bude!“ Odvážny lev to vydržal a
vyrozprával im, že nikdy neodíde z cirkusu a ako išiel na pódium, slon Kristus
mu držal kruh, cez ktorý má preskočiť. Lev Ancijáš preskočil cez kruh a ľudia
kričali: „Super, veď to je asi Superman, óóó!“ A všetko sa dobre skončilo a lev
Ancijáš už nikdy neutiekol z cirkusu.
Koniec!
Samuel Ščevlík, ZŠ Na bielenisku, 4. B

Lucia Javorková,
ZŠ Fándlyho, 5. D

Štefan Javorka,
ZŠ Fándlyho, 1. D
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SEPTEMBER
Jablkové hodovanie
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Bola raz jedna dedinka a v nej bývali
dobrí ľudia. Títo ľudia sa radi stretávali.
Raz, keď mali stretnutie, tak si povedali:
„Ľudia, urobme si v sobotu oslavu.“
„Dobre!“
A tak aj urobili. Všetci ľudia začali piecť
koláče. V sobotu si prichystali stoly. A
začala sa oslava. Na ich prekvapenie
všetci doniesli rôzne jablkové koláče,
pretože to bolo v októbri, kedy všade
dozrievajú jablká. Dedinčania sa najedli
do sýtosti. Boli to hotové hody. Rozhodli
sa, že tie hody budú opakovať každý
rok. Keďže všetko bolo z jabĺk, nazvali
to jablkovým hodovaním.

Daniela Filípková, ZŠ Na bielenisku, 3. A

Jablková básnička
Jedol som raz jabĺčko,
krásne veľmi máličko.
Bolo bledo zelené,
od slnka trochu červené.
Vytŕčal z neho červíček Janko,
je to veľký pánko.
Do jabĺčka sa nám nasťahoval,
byt si riadne zariaďoval.
Zjedol som ho raz, dva, tri,
mama kričí „Máš ho na svetri!“
Janko, chudák, neboráčik,
ležal na chrbte ako chrobáčik.
Z krásneho bytu sa odsťahoval,
do nového jabĺčka sa presťahoval.
Adam Kulich,
ZŠ s MŠ Orešie, 5. ročník

Jakub Vicen,
ZŠ Na bielenisku, 3. B

09

Hana Burianová, ŠZŠ Modra, 8. ročník

Maxim Kľúčik, ZŠ Na bielenisku, 3. B
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O K T Ó B E R
To som ja!
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Volám sa Adam,
na matike makám.
Spočítam všetko raz, dva, tri,
tak ako sa predsa patrí.
Pytagoriáda a či Klokan,
nezabúdam napísať do diktátu vokáň.
Učiteľka ma vždy chváli,
spolužiakov to nenapáli.
Na hodinách kvákam veľa,
viac ako si trieda želá.
Sľubujem, že sa polepším,
problém s kvákaním vyriešim.
Odvaha, vytrvalosť a spolupráca
sa vždy vypláca.
Každý v niečom vyniká,
to je pravda odveká.

Adam Kulich, ZŠ s MŠ Orešie, 5. ročník

Ja som Matej atletista,
nedobehne ma ani parašutista.
Behám, skáčem, pretekám,
za býkom už utekám.
Ešte stále trénujem,
škrečka dobehnúť plánujem.
Môj škrečok je športovec,
je to pre mňa skvelá vec.
Chcel by som ísť na majstrovstvá
a zažiť nové dobrodružstvá.
Do Brazílie by som ísť chcel,
keby olympijský oheň zahorel.
Tešil by som sa na ten deň,
lebo športová sláva je môj sen.
Dúfam, že sa to stane raz,
že moja rodina dostane tento dôkaz.

Matej Dulík, ZŠ s MŠ Orešie, 5. ročník

Hanka Helcmanová, ZŠ Jána Kupeckého, 2. B

Lucia Javorková, ZŠ Fándlyho, 6. D
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Max Popjak, SPŠPK prípravný ročník
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Martin Benčúrik, ZŠ Na bielenisku, 3. B
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NOVEMBER
Kolázˇ obrázkov a slov
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Vstalo slnko spoza hory,
po nebíčku kráča,
ide budiť včielku, lienku,
na konárku vtáča.
A sa smeje, svetlo leje,
žiar a radosť všade,
žeby zrelo žitko v poli,
čerešienky v sade.

Kristína Zielinská,
Praktická škola, 3. ročník,
Spojená škola v Pezinku

Zoe Szabová, ZŠ Jána Kupeckého, 4. C

Patrik Beneš, ŠZŠ Modra, 4. ročník
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HOlívia Augustínová, ZŠ s MŠ Orešie, 2. A
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DECEMBER
Vianocné
ˇ ozdoby
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Bola jedna chudobná krajina. Mali tam len obchod a kostol.
V jednom dome bývala stará babka. Volala sa Katarína. Mala susedu, ktorá bola
veľmi bohatá. Keď si niečo povedala, vždy sa jej to splnilo. Prešiel celý rok.
Potom prišli Vianoce.
Stará Katka vyšla von do zimy. Suseda sa jej posmievala. Prečo nie je dnu a
nepečie koláče? Potom si povedala, že dobre. Veď je Božia láska. „Keď nemáš
napečené, tak ti dám.“ Ale Katka nechcela.
Suseda si hovorila: Dobre. Ja si upečiem srdce, aby ma mal každý rád.
Koníka. Spomeňte si na Martina na bielom koni.
Hviezdu – aha, padá z neba.
Slniečko, ktoré nás zohreje.
Potom pozvala Katku. Spolu zdobili stromček. Bol krásny. Susedy sa pomerili a
bohatá gazdiná dala Katke ešte zopár medovníčkov, nech má pekné Vianoce aj
ona. „Aj ozdoby mám navyše. Dám ti.“
A odvtedy boli dobré priateľky.
Petra Piknová, ZŠ Na bielenisku, 3. B
Štedré Vianoce sú už blízko,
volám sa Hajtmánek Filipko.
Vianočné ozdoby rád nachystám,
pritom si aj zapískam.
Melódie vianočné tu mám rád,
kto je ich najlepší kamarát?
Ozdoby sú guľaté
a stromy sú strapaté.
Utekajme na kopec,
sánkovačka je super vec.
Sánky sa po snehu kĺžu,
odtrhneme vianočnú ružu.
Snehu veľa napadlo,
pre nás deti lákadlo.
Snehuliaka postavím,
toto je môj posledný rým.
Filip Hajtmánek,
ZŠ s MŠ Orešie, 5. A

Zarka Angelovičová,
ZŠ Jána Kupeckého
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Adam Kulich, ZŠ s MŠ Orešie, 5. A

Veronika Guštafíková,
ZŠ Jána Kupeckého, 3. B

Kristína Molnárová,
SPŠPK - Praktická škola, 2. ročník

