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Slovo na úvod

______________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Milí priatelia,

 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou od roku 2001 realizovala 
literárnu a výtvarnú súťaž pod názvom Rozprávkový strom. Od roku 2009 sme ju rozšírili          
o nové aktivity a nazvali Čítačka s písačkou. Tento projekt,  ktorý je zameraný na voľný čas 
deti a mládeže, zahŕňal stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi, letné tvorivé štvrtky,             
na ktorých sa deti, mládež, rodičia i starí rodičia stretávali pri spoločných aktivitách, a 
samozrejme aj súťaž literárnych a výtvarných talentov a prezentáciu tých najlepších. Projekt 
podporil Fond            na podporu umenia. 
 Do tohtoročnej súťaže sa svojimi prácami zapojilo 276 žiakov, ktorí nám poslali 
119 literárnych a 157 výtvarných prác. Teší nás záujem o literárne, výtvarné aj prezentačné 
aktivity. 
 Spisovateľka Alžbeta Verešpejová hodnotila 119 literárnych prác a ilustrátor 
Miroslav Regitko posúdil 157 výtvarných prác. Alžbeta Madejová hodnotila interpretačnú 
zložku, autorské čítanie prác.
 Veríme, že Čítačka s písačkou v roku 2019 so svojimi tvorivými aktivitami a 
stretnutiami so zaujímavými ľuďmi, spisovateľmi a ilustrátormi mala svoj význam. Knižnicu 
navštívili Gabriela Futová, Zuzana Kuglerová, Mária Štefanková a iní. Pre deti sme pripravili    
8 letných štvrtkov s odbornými lektormi, ktorí viedli deti k tvorivej činnosti, rozvíjali ich 
fantáziu, ale predovšetkým zmysluplne trávili svoj voľný čas počas letných prázdnin                   
s knižnicou.
 Chceme sa poďakovať pedagógom  a žiakom zo základných a stredných škôl (ZŠ 
Bernolákova, Cirkevná spojená škola, ZŠ Bystré, ZŠ Čaklov, ZŠ Čierne, ZŠ Kukučínova, ZŠ 
Lúčna, ŽS Sídlisko II., ZŠ Juh), ktorí podporili tento projekt a spolu so žiakmi navštevovali 
besedy a rôzne stretnutia. 
 Tento bulletin víťazných prác je len jedna časť toho, čo projekt zanecháva. 
Spoločné stretnutia nás utvrdzujú v presvedčení, že neľahké cesty vedú k naplneniu dobrých 
cieľov.
 To, čo držíte v ruke, je ocenením neľahkej cesty mladého čitateľa, spisovateľa, 
ilustrátora, ale aj recitátora. Veríme, že dá do Vašej pozornosti talentované deti vranovského 
regiónu aj našich skvelých „hodnotiteľov“ súťažných prác.

 Prajeme Vám veľa radosti pri listovaní v bulletine detských prác.

Mgr. Danka Molčanová
riaditeľka knižnice



Pani spisovateľka deťom...Spisovateľka Alžbeta Verešpejová

Z ďalšej tvorby: Šušlavá mušľa (1998), Maškrtné rozprávky pána Dobošíka a pani 
Krémešikovej (2003), Neplechy školníčky Agneše (2007). 

Popri prozaickej tvorbe sa venuje aj dramatickej tvorbe pre Slovenský rozhlas               
a pre rôzne divadelné zoskupenia (činohra, bábkové divadlo, tanečné divadlo).

 V 90. rokoch 20. stor. sa začala venovať prozaickej autorskej dramatickej tvorbe. 
Debutovala rozprávkovou trilógiou Trio Kotkodák (1993). 

Alžbeta Verešpejová sa narodila v Prešove (1954), kde aj ukončila stredoškolské 
vzdelanie. 

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Dvadsať 
rokov pôsobila   ako   lektorka   a  dramaturgička   v  Divadle  Jonáša  Záborského.  
Po  odchode  z divadla pracovala v Krajskom múzeu a v Knižnici POH v Prešove.

Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre estetiky a vied o umení                        
na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde momentálne pôsobí ako odborný 
asistent (Inštitút estetiky a umeleckej kultúry). 
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            Ubehol ďalší rok a aj do môjho života zase raz vtrhlo LETO. Letný čas. Čas 
mojich rituálov oddychu. Na počudovanie pracovných. Patrí k nim aj čítanie textov 
Čítačiek s písačkou vranovskej Hornozemplínskej knižnice. Na začiatku čítania je 
vždy očakávanie, zvedavosť. Vzápätí sa k nim pridajú moje poznámky k téme, k štýlu 
písané ceruzou na okraje textov, ale hlavne moje obľúbené otázniky, výkričníky, 
vlnovky, čiarky, šípky. Hovorím tomu „diskusia s autorom“. Na konci hodín 
strávených (aj opakovaným) čítaním prác je často ťažké rozhodovanie                           
o definitívnom poradí. Nečudo, že aj tento rok som sa k prácam, ktoré sa dostali      
do môjho súkromného finále, vracala opätovne. Dala som si „oddychový čas“         
na zváženie, porovnávanie, prehodnotenie, potvrdenie. Prešlo dosť dní, kým 
napokon mail s výsledkami opustil môj notebook. 
            Môj čítačkový rituál dobehol do cieľa. Bol rovnako, ako predminulé letá, 
príjemný, zábavný, vtipný i vážny. Naplnil očakávania, ale i prekvapil. Nebol pre mňa 
v žiadnom prípade sklamaním či stratou času. Ďakujem všetkým pedagógom, ktorí 
venovali čas svojim žiakom pri tvorbe ich prác. A ďakujem všetkým autorom, že 
neprepadli pasivite a nezáujmu, že do svojich textov dali to najlepšie zo seba.  
                                                          
     Mgr. Betka Verešpejová, PhD. 
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Ilustrátor Miroslav Regitko

Miroslav   Regitko   sa   narodil   v  Hnúšti - Likier  (1965).   Vyštudoval   odbor  voľná  
grafika  a knižná ilustrácia u profesora Dušana Kállaya na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave. Ako ilustrátor pracoval v redakcii časopisu Ohník a od roku 1990 
v časopise Fifík. Na svojom konte má okrem knižných ilustrácií aj ilustrácie                   
k učebniciam základných škôl   (učebnice   prvouky,   anglického   jazyka,   
matematiky,  prírodovedy,   vlastivedy  pre sluchovo postihnutých). Spolupracuje      
s hudobným vydavateľstvom A.L.I. ako tvorca ilustrácií  k  obalom  obrázkových  CD.  
Je  autorom  výtvarného  návrhu  pamätnej  tabule na budove detského domu 
Bibiana v Bratislave. Ilustrátorsky sa podieľal na tvorbe knižiek obľúbených 
slovenských autorov pre deti a mládež, ako napríklad Gabriela Futová (Brata musíš 
poslúchať!, Štyri kosti pre Flipra, Zmätené dvojičky zo slepej uličky, Začarovaná 
trieda, Očko špehúň), Roman Brat (O malom obrovi, Čuvi v pralese, Môj anjel sa vie 
biť), Ivona Březinová (Začarovaná trieda), Ladislav Hanniker (O rybách a iných 
vášňach). Okrem toho ilustroval knižky rozprávok Márie Ďuríčkovej, Hany Zelinovej, 
Františka Rojčeka, Márie Rázusovej-Martákovej, Ladislava Švihrana a Jacoba           
a Wilhelma Grimmovcov. Svoje práce vystavoval na výstavách doma i v zahraničí         
a získal za ne niekoľko ocenení, napríklad Najkrajšia kniha jari 2012 za knižku 
Druhé podanie (autor: Roman Brat), Zlatá rybka 2007 za knižku Môj anjel sa vie biť 
(autor: Roman Brat, Anketa detských čitateľov o najlepšiu detskú knihu roka) atď.
Najkrajšou detskou knihou jesene 2014 sa vďaka jeho ilustráciám stal preklad 
Petra Štilicha Bájky (Jean de La Fontaine). V roku 2016 ilustroval knihu G. Futovej     
O Bezvláske.

Pán ilustrátor deťom...

 Aj v roku 2019, v roku, keď nás len jedno číslo delí od písania dvoch 

dvadsiatok za sebou, som pre moju radosť opäť dostal možnosť nahliadnuť             

do krásnych obrázkov mojich mladších kolegov východovýtvarníkov. V množstve 

obrázkov, ktoré sa vopred rozdelili na kategórie podľa ročníkov 1. – 3., 4. – 6. a 7. – 

9., ma očarili farby, jemná dostupná technika a najmä veľká fantázia vmaľovaná či 

nakreslená umnými a tvorivými rukami už spomenutých mladších kolegov 

výtvarníkov.

 V prvej kategórii 1. až 3. ročníka ZŠ krásna farebná sova strážiaca svoje 

mláďatko v tichosti vyvaľuje svoje okále niekde v blízkosti bociana chystajúceho sa 

vysedieť svoju novú generáciu bociančat, majestátne sa týči v hniezde nad žírnymi 

poľami úrodnej pôdy generáciami obrábanej v okolí obce Hanušovce, pôdy, ponad 

ktorú kdesi v diaľke v tichu sa vznáša lietajúci balón s posádkou jedného 

zdraviaceho sa muža, či ženy? Možno to je Peter sám, je to jeho sen, preto sa v ňom 

pastelmi nakreslil. 

 V druhej kategórii 4. až 6. ročníka sa akoby v poli vypína krásny strašiak, 

ktorý vraj šašom chcel byť a preto ho Ivan do mesta Bernolákova nakreslil. Možno 

mal na to dôvod, nechcel vystrašiť Oliverových kamarátov – veveričku, jašteričku      

či hada, ktorých krásou farebných čiar do papiera načmáral. Šimon sa všetkému 

prevažne oranžovo modrým obrázkom vyhol, radšej na prázdniny s rodičmi letel a 

zážitok z letiska nám do súťaže poslal.

 V kategórii 7. až 9. ročníka som po predošlých kategóriách zosmutnel, málo 

obrázkov nám starší žiaci vytvorili, asi ako aj v minulom roku. Mobily a počítače im 

čas pokradli, nechce sa im márniť minúty nad čistým papierom, ich fantázia sa bielej 

plochy bojí. Ďakujem tým, čo si čas našli a nezľakli sa ukázať, čo dokážu a čomu sa aj 

možno snažne doma venujú. Miškina korytnačka s Vikinym vtáčikom sa priam pýtajú 

ako ilustrácie do prírodovednej publikácie v čase hygieny presýpacích hodín kdesi     

v Austrálii od Simonky. Akvarelový hrdina z japonskej ilustrácie ovplyvňujúci 

súčasnú generáciu v ležérnej póze so slúchadlami si vydobyl jedno z dvoch 

udelených tretích miest v tejto kategórii.
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Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

Miriam Magurová, ZŠ Lúčna

I. kategória (1. - 3. ročník)

 1. Vladislav Husivarga , ZŠ Hanušovce nad Topľou
 2. Lenka Schubertová, ZŠ Hanušovce nad Topľou
 3. Peter David, ZŠ Bystré

II. kategória (4. - 6. ročník)

  1. Leonard Ivan, ZŠ Bernolákova
 2. Oliver Širák, ZŠ Lúčna
 3. Simon Kizling, ZŠ Bernolákova
 

III. kategória (7. - 9. ročník)

  1. Michaela Mattová, ZŠ Sídl. II
 2. Simona Chovancová, ZŠ Sídl. II
 3. Miriam Magurová, ZŠ Lúčna
 3. Viktória Kočišová, ZŠ Sídl. II
 

 Žiaci pracovali klasickými dostupnými výtvarnými technikami, suchým 

alebo voskovým pastelom, akvarelom, ceruzkou, tušom či temperami. Víťazom 

gratulujem a ďakujem aj pedagógom za ich podnetný vplyv pri tvorbe na hodinách 

výtvarnej výchovy.

        Miro.
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Vyhodnotenie literárnej súťaže

Próza Poézia

I. kategória (1. - 3. ročník)

 1. Richard Širák (Mačkojed), ZŠ Lúčna, 3. B
 2. Timea Klimkovská (Zima na gazdovstve), ZŠ Bystré, 3. B
 3. Tomáš Krišo (O mačke nakupovačke), ZŠ Bernolákova, 2. C

II. kategória (4. - 6. ročník)

 1. Oliver Širák (Rozprávky slnečného kameňa), ZŠ Lúčna, 4. B
 2. Katarína Kačerová (Sami doma), ZŠ Sídl. II,  5. B
 3. Roman Machek (Dobrý deň, moje meno je Karol), ZŠ Bernolákova, 5. B

Cena za bájku
 Jakub Micko (Syseľ a hraboš), ZŠ Bernolákova, 6.C

Cena za povesť
  Evanna Lazorová (Prečo je lev v erbe mesta Vranov), ZŠ Sídl. II, 5.C

III. kategória (7. - 9. ročník)

 1. Laura Calková (Clara), CSŠ, tercia
 2. Lenka Hardoňová (Starký), ZŠ Juh,  7. C
 3. Matej Tkáč (Hrdinská jednotka), ZŠ Juh,  9. A

 

I. kategória (1. - 3. ročník)

 1. žiaci 2.B (Votrelec), ZŠ Lúčna,  2. B
 2. Karin Molitorisová (Nebezpečenstvo), ZŠ Hanušovce,  3. A
 3. Timea Janočová (Školáčik), ZŠ Lúčna, 2. B

II. kategória (4. - 6. ročník)

  1. Ivana Chovancová (Jeseň), ZŠ s materskou školou Pod papierňou, 5. A
 1. Viktória Királyová (Puberta), ZŠ Bernolákova, 6. C
 2. Ema Lenďáková (Let do vesmíru), ZŠ Bystré, 5. B
 3. Martina Kaňuchová (Život v lese), ZŠ Hanušovce, 4. B
 

III. kategória (7. - 9. ročník)

  1. Kristína Borošová (Tichá chvíľa), ZŠ Bernolákova, 9. A
 2. Lukáš Balog (Kritika), ZŠ Sídl. II, 8. C
 3. Imrich Vaško (Láska),CSŠ, tercia
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Votrelec

 Na farme bol krásny slnečný deň. Strážny pes Percival driemal v búde. 
Sliepky hrabali v tráve a snažili sa uloviť nejakého chrobáka alebo dážďovku a starý 
kocúr Hugo s neskrývaným záujmom sledoval poletujúce vrabce. Zrazu sa otvorili 
dvere na dome a vyšla z nich gazdiná nesúca prútený košík. Položila ho do trávy, milo 
sa naň pozrela, naliala mlieko do vedľa položenej misky a odkráčala smerom             
k stajniam. Netrvalo dlho a košík ožil. Nakláňal sa raz napravo, raz naľavo, až sa 
prevrhol a do trávy sa skotúľali štyri mačiatka. Jedno biele, druhé čierne, tretie 
strakaté a štvrté sivé. Začali skúmať okolie košíka. Sprvu bojazlivo, no čoskoro sa 
osmelili a zrazu ich bol plný dvor.
 Najväčším dobrodruhom sa ukázal byť Sivko. Jeho súrodenci sa stále držali 
na dohľad od košíka, no on akoby strach nepoznal, odhodlal sa nazrieť aj do psej 
búdy, aj do stajní, aj sliepky ponaháňal. Ako tak skúmal celý dvor, zrazu naďabil na 
čudné, sivé a ušaté stvorenie obhrýzajúce starý suchý chlieb. „Ahoj, a ty si kto? Teba 
tu vidím po prvýkrát,“ ozval sa Sivko. Sivé stvorenie sa najprv strhlo, zastrihalo ušami 
a chystalo sa ufujazdiť do svojej nory v zemi, no mačiatko mu nevedomky stálo            
v ceste. „Ja?“ spýtalo sa sivé čudo a nedôverčivo si premeriavalo nášho 
prieskumníka. „Ja som Mačkojed a keď mi nedonesieš niečo dobré pod zub, tak ťa 
tu hneď na mieste zjem.“
 „Ty ma chceš zjesť? Aj keď som malé mačiatko, tak ty mi ani po brucho 
nesiahaš. Akože by si ma len zjedol?“ pousmial sa Sivko. „Áno, som malý, lebo som 
dlho nezjedol žiadnu mačku a preto som sa scvrkol. No keď ma nahneváš, tak sa 
nafúknem a hneď budem taký veľký, že ťa celé prehltnem,“ zastrája sa sivá potvora. 
Preľaklo sa mačiatko, nechce skončiť v cudzom žalúdku a tak sa plné obáv 
ustráchaným hlasom pýta: „Čo by si teda odo mňa chcel pod zub?“ „Najprv mi dones 
misku mlieka, nech si uhasím smäd. Dnes je horúco a v ústach mám púšť,“ rozkáže 
si čudo. Sivkovi to netreba dvakrát opakovať a už trieli po mlieko, čo im gazdiná 
nachystala ku košíku. „Teraz mi dones klobásu, čo má Percival v miske pred búdou, 
nech si naplním brucho ňou, a nie tebou,“ znie ďalšie prianie Mačkojeda. Priniesť 
mlieko nebol problém, keďže ho nikto nestrážil, no uchmatnúť klobásu spod nosa 
strážneho psa to už chce odvahu. Nechcelo sa veľmi Sivkovi osud pokúšať a riskovať 
svoj kožuch pred psími zubiskami. No naveľa pozbieral všetku odvahu, siahol na dno 
svojich zakrádacích schopností, a už vlečie klobásu do hladného žalúdka 

My sme žiaci druháci, 
nenudíme sa pri práci, 
učiť, písať, počítať, 
baví nás sa spolu hrať.

Do školy radi chodíme,   
na kamarátov sa tešíme.  
Raz sa nám v škole stala taká vec, 
navštívil nás malý votrelec.  

Lietal, skákal, zhora dole
povedal nám, že odletel za more. 
Kubkovi sadol na plece, 
a Marko rýchlo chytil vrece.

Urobil veľký skok, 
zachytil ho, veru hop. 
Votrelček bol však šikovný, 
zakrúžil nám nad hlavami. 

Potom sa skryl za tabuľu 
a čakal, kým Janík urobí veľkú 
machuľu. 
Zrazu pocítil veľký hlad:
"Chleba, zrna, by som rád.“

A tak deti šikovné,
desiate vybrali pri okne.
Kŕmili malého votrelca,
nabalili mu aj čosi do mešca.

Každý niečo prihodil,
a pritom sa veľmi potešil,
že urobil dobrú vec,
poďakoval sa votrelec.

Odteraz stále pri okne sedí
a múdre hlavy deťom stráži.
Oni sa tešia, radujú.
že majú kamoša - ujujú.

Niekedy im aj pošepká,
keď výsledok z hlavy vyprchá.
Pýtate sa, kto je to veru,
vrabec malý, čo urobil dieru.

A tak sa končí rozprávka,
nie je ani dlhá, ani krátka. 
O milom, rezkom votrelcovi,
vlastne o malom vrabcovi.

Mačkojed
kolektívna práca, žiaci 2. B, ZŠ Lúčna Richard Širák, 3. B, ZŠ Lúčna
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Mačkojeda. Slastne mľaská nenažranec, masť mu po brade steká a už húta, čo 
ďalšie si rozkáže od chudáka Sivka. „Počuj, mačiatko, celkom dobre som sa najedol 
a k úplnej spokojnosti mi už chýba len nejaký zákusok. Choď do kurína a prines mi 
žltučké vajíčko. Potom ťa už prepustím zo svojich služieb,“ nadrapuje sa sivá 
potvora. „Vajíčko? Veď kurník strážia sliepky a kohút, a ten vie popreháňať aj 
Percivala, nie to ešte mňa, malé mačiatko,“ zastoná Sivko. „Nechceš radšej niečo     
z domu gazdinej?“ „Nie, nie, nie,“ dupoce nespokojný Mačkojed.
 Čo iné ostávalo mačiatku, ako sa vybrať do kurína. Vlečie sa z labky            
na labku, húta, ako prekabáti sliepky a kohúta. V tejto neveselej nálade ho zbadá 
kocúr. „Čože si také smutné? Veď je krásny deň, ako stvorený na hranie s tvojimi 
súrodencami,“ pýta sa Hugo nášho neboráka. „Ale vieš, Hugo, stretol som 
Mačkojeda a keď mu nedonesiem vajíčko z kurína, tak ma hneď na mieste zje,“ roní 
slzy mačiatko. „Mačkojed? O takom zvierati som jakživ nepočul a to tu na dvore 
žijem už 15 rokov. Pôjdem s tebou a ukážeš mi ho,“ povie kocúr. „Ty sa ho nebojíš? Čo 
keď zje aj teba, keď sa tam ukážeme bez vajíčka?“ prestrašene sa pýta Sivko. 
„Neboj sa a zaveď ma za ním,“ trvá na svojom kocúr. Posmelené mačiatko sa teda 
zvrtlo smerom k nenažrancovi, a už si spolu s Hugom vykračujú za ním. Už z diaľky 
vidia, že Mačkojed si podriemkáva pod lopúchom a slastne sníva o svojom vajíčku, 
čo mu donesie mačiatko. „Počuj, Sivko, keď prídeme k Mačkojedovi, tak zakričíš, že 
máš preň vajíčko a ustúpiš nabok,“ šepká Hugo mačiatku do ucha, „ja už zariadim 
zvyšok.“ Ako sa dohodli, tak aj urobili. Sivko hlasným zamňaukaním zobudil 
Mačkojeda, uskočil na bok a nestačil sa čudovať, čo nasledovalo. Hugo skočil 
potvore na chvost, tá hlasno zapišťala a kocúr ju na jeden hlt celú zožral. „Sivko, ty 
hlupáčik, veď to bola obyčajná myš, ktorá sa mačiek bojí, lebo ich lovíme. Je to naša 
hlavná úloha na farme, a preto nám tu aj gazdiná dovolí bývať,“ smeje sa Hugo a 
šibalsky vrtí chvostom. Zahanbené, no o ďalšiu skúsenosť múdrejšie mačiatko sa 
poďakovalo kocúrovi za pomoc a už trieli do košíka, kde jeho súrodenci sladko 
driemu svoj obedňajší sen.

Simon Kizling, ZŠ Bernolákova

Vladislav Husivarga, ZŠ Hanušovce nad Topľou
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Keď som bola celkom malá,
veľa som sa zabávala.
Nemala som žiadne starosti,
robila som kopu zlosti.
Moja staršia, veľká sestra,
tolerovala moje zverstvá.
Hnevala som aj mamičku,
schovávala som sa za anjelskú tváričku.
Práve teraz, keď som staršia,
začínam byť ešte horšia. 
Puberta je ďalším krokom,
uvidíme ďalším rokom.
Neviem, čo je všetkým zrazu,
opakujú jednu frázu.
„Viťka, Viťka, ty nezbedník,
nepomôže ti už nik!
Neskôr v tvojom vyššom veku,
mala by si dospieť reku.“
Vravia mi všetci dospelí,
akože ste k tomu dospeli?

Puberta
Viktória Királyová, 6. C, ZŠ Bernolákova

Lenka Schubertová, ZŠ Hanušovce nad Topľou

Viktória Kočišová, ZŠ Sídl. II
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Rozprávky slnečného kameňa

          Udychčané, jazyky ťahajúc po zemi, dobehli ku kameňu. Vyštverali sa naň a 
gúľajú očami, čo im to chce brániť v ich najobľúbenejšej činnosti. Mrak to nie je,      
ba ani nijaký dravec krúžiaci na oblohe nad lúkou, hľadajúc niečo pod zobák.
        Krútia hlavami, krútia chvostmi, keď tu zrazu ich pohľady spočinú na farebnom 
čude zapichnutom do zeme. Čudo vyzerá ako prerastená muchotrávka tieniaca ich 
kamennú pláž.
       To si ľudia, ktorých až teraz spozorovali, ktorí sa vybrali na výlet na lúku, zapichli 
slnečník do zeme, aby sa mali kde skryť pred slnečnou páľavou. Bohužiaľ ho zapichli 
tak nešťastne, že zatienil ten úžasný kameň. Priateľky dumajú, čo budú teraz robiť, 
ako sa zbavia toho nechceného votrelca, keď tu jašterici skrsne spásonosná 
myšlienka.
     „Počúvaj, vretenica, pôjdem za tými ľuďmi a pekne ich porosím, aby si ten 
slnečník presunuli inam, nech sa môžeme nerušene slniť. Ja som roztomilá                  
a farebná, mne určite vyjdú v ústrety. Ty, vretenica, si škaredá, tak sa radšej schovaj 
pod kameň.“ Ako to jašterica vyhútala, tak aj urobili. Vretenica zaliezla pod kameň    
a jašterica sa vybrala k ľuďom sediacim pod slnečníkom. Pricupitala na deku             
k oddychujúcim výletníkom a takto hovorí: „Dobrý deň, ľudia, chcem vás poprosiť, či 

 Bolo krásne slnečné ráno a po cestičke medzi lúčnymi kvetmi si 
vykračovala najčudnejšia dvojica, akú les poznal. Za bežných okolností nepriatelia 
na život a na smrť. Lovec a korisť. No v tomto prípade najväčšie priateľky v okolí, 
vretenica a jašterica. Čo ich zviedlo dokopy, čo vytvorilo toto podivné spojenectvo? 
Obe nadovšetko milovali vyhrievať sa v lúčoch slnka na najdokonalejšom kameni       
v šírom okolí. Nebol ani tak dokonalý svojím tvarom, ba ani pôvodom. To, čo ho robilo 
vskutku výnimočným, bola jeho poloha, ktorá zaručovala, že slnko svietilo na jeho 
plochý vŕšok počas celého dňa. Tým pádom mohli obe priateľky preleňošiť celý deň, 
slnením sa, bez pohnutia.
 Aj dnes tam mierili s jediným zámerom, slniť sa celý deň, no niečo bolo 
inak. Najprv si mysleli, že to je len zblúdilý mrak, čo zakryl na chvíľu slnko a zatienil 
ich kameň. No keď sa tieň nehýbal, a keď sa uistili pohľadom na oblohu, že žiadne 
mraky tam nie sú, pochopili, že niečo nie je v poriadku. Rýchlo utekali presvedčiť sa 
zblízka, kde je pes zakopaný.

Oliver Širák, 4. B, ZŠ Lúčna

by ste nepresunuli svoj slnečník inam, aby nevrhal tieň na náš kameň a ja s mojou 
priateľkou vretenicou sme sa mohli nerušene slniť.“ No jašterica nerátala s jednou 
vecou, a to, že ľudia nerozumejú zvieracej reči. Pre nich to bola len krásna jašterička, 
ktorá sa zatúlala na ich deku a otvára papuľku. A bola vskutku taká krásna, že sa ju 
pokúsili chytiť a odniesť si ju domov do terária. Ej, mala čo robiť, aby im ušla                 
a zachránila si slobodu. Aj svoj krásny dlhý chvost musela obetovať, len aby mohla 
prísť povedať vretenici, že zle veru pochodila. 
        Zamyslela sa vretenica, nechce sa jej veľmi dnes odísť z lúky bez slnenia sa,           
i hovorí: „Počuj, jašterica, síce nie som taká krásna ako ty, ale pôjdem skúsiť 
prehovoriť tých ľudí na našej lúke ja.“ A ako povedala, tak aj spravila. Doplazila sa    
na deku, otvorila papuľku, že reku povie, čo je vo veci. No a tu sa začali diať veci. Krik, 
výskot, piskot, ľudia v chvate berú svoje veci a utekajú ozlomkrky z lúky preč. 
Našťastie si pri tom úteku vzali aj svoj slnečník.
 Priplazí sa vretenica ku kameňu a jašterica hneď spustí: „To čo si im 
povedala, že tak rýchlo odišli?“ Vretenica, ešte trochu zmätená z celej situácie, 
hovorí: „Keď ti mám pravdu povedať, nepovedala som nič. Možno som naozaj taká 
škaredá, že sa nedokázali na mňa pozerať a radšej ušli preč.“ Jašterici sa to veľmi 
nezdalo, ale bola rada, že ich kameň opäť zalievajú lúče slnka a obe sa môžu 
nerušene vyhrievať. Naše priateľky vyliezli na svoj kameň a veru, vyhrievajú sa tam až 
dodnes, ak nepomreli. 

Oliver Širák, ZŠ Lúčna
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 Ulice boli prázdne ako mestská pokladnica, keď som po nich náhlivo 
utekala. Nedávny dážď zanechal mláky na kamenných cestách pod mojimi nohami. 
Čižmy som už mala úplne premočené a celkom zablatené. Za mnou povieval tmavý 
plášť, ktorý mi kapucňou kryl tvár. Ruky som mala skrehnuté od zimy, ktorá v tú noc 
po búrke panovala. Ešte aj hmla mi kalila zrak.
 Zabočila som na ďalšiu ulicu a skoro sa šmykla na blate, keďže v tejto 
tmavej uličke nebol chodník ani dláždená cesta. Aj keď všeobecne v celom Weilichi 
nepanovala chudoba, existovali miesta, ktoré túto skutočnosť nepodporovali. 
Jedným z nich bola ulička predo mnou. Aj v takejto neskorej hodine sa v tomto meste 
o steny domov opierali ľudia, ktorých zmorila choroba a rodiny ich vyhodili z ich 
domovov. Rýchlo som okolo nich prebehla a bežala uličkou ďalej.
 Krátko pred zákrutou, kde som mala naplánované sa svojich 
prenasledovateľov striasť, som si dovolila krátke obrátenie dozadu. Mesiac, ktorý 
bol teraz v splne a len málo prekukoval cez mračná, ktoré dažďom zvlažili túto časť 
Weilichu, svitom odrážal prenikavé záblesky zo striebornej uniformy vojakov a ich 
vytiahnuté meče odrážali malé svetielka na steny okolitých domov.
 Obrátila som hlavu dopredu sledujúc cestu predo mnou. Existovala skratka 
k môjmu domu, ktorou som mala naplánované ísť, avšak v tejto rýchlosti a s okolitou 
hmlou som si musela dávať dobrý pozor, aby som ju neprehliadla. Zákruta a za ňou 
úzka cestička sa strácala medzi domami kdesi vpredu, pre málo osvetlenia v tejto 
časti mesta akoby splývala s okolitými stenami.
 Vopchala som sa medzi steny a rýchlo prebehla. Zabočila som ostro 
doprava. Pred očami sa mi naskytol pohľad na vysoký dom z pevnej tehly, patriaci 
známemu kupcovi, zahalený v tme. Nohami som sa odrazila od steny, zatiaľ čo 
rukami som zvierala drevo parapety. Vyšvihla som sa do už predtým otvoreného 
okna, a skôr akoby sa stihol ktokoľvek na námestí spamätať, som za sebou zavrela 
veľké drevené okenice a zatiahla ťažké tmavé závesy, ktoré len tak poletovali             
pri rýchlosti, akou som za nich potiahla. Vydýchla som si.
 
        úryvok

Tichá chvíľa
Kristína Borošová, 9. A, ZŠ Bernolákova

Vánok už dýcha súmraku do vlasov,

pred zberom posledný tanec zlatistých klasov.

Ukladá múdrosť do vrások zeme,

stromy ju šepkajú, hoci sú nemé.

Chvíle vždy zelené pomaly vyblednú

a v lono novej jari s láskou dopadnú.

Farbené hnedou, žltou i červenou,

spomienky na leto splývajú so zemou.

Od babieho leta odráža sa slnko.

Rieka tečie pokojne, vlnka za vlnkou.

Cez listy preniká mäkkého svetla pieseň.

Privieraš oči. Áno, prišla jeseň.                          

Clara
Laura Calková, tercia, CSŠ 

Michaela Mattová, ZŠ Sídl. II
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Peter David, ZŠ Bystré

Simona Chovancová, ZŠ Sídl. II

Leonard Ivan, ZŠ Bernolákova
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Jeseň nám už prišla,
stromy sa zrazu líšia.
Dážď, mokro a mráz,
už je to tu zas!

Zo stromov lístie rýchlo zhodí,
pretože má vietor, ktorý nik nedohoní.
Šarkany už lietajú,
radosť nám prinášajú.

Mikiny a svetre na seba si dáme,
do termosiek si teplý čaj nalievame.
Oheň v piecke spieva
a vonku sa stmieva.

Jeseň krásna je, 
každý sa z nej raduje.
Všetci ju radi máme, 
preto ju vždy milo privítame.

Jeseň
Ivana Chovancová, 5. A, ZŠ s materskou školou



 Kedysi bola rieka Topľa, zurčiaca od samého úpätia skalnatých hôr, štedrá 
k svojim rodným osadníkom. Pozdĺž jej brehov sa tiahli koľajnice a vo vode čistej ako 
slza bývalo toľko rakov, že rak sa odpradávna zobrazoval na štítoch udatných 
vranovských rytierov, ktorí bojovali v oddieloch českého kniežaťa Bruncvika. 
Ten sa so svojou družinou vydal na odvážnu výpravu po svete. Počas svojej cesty           
v Afrike zachránil život levovi. Lev s ním putoval verne po jeho boku a stál pri ňom          
v ťažkých bojoch. 
 Po návrate do svojej zeme nechal Bruncvik namaľovať leva do svojho erbu   
a v Rusku si dal zhotoviť sochu zlatého leva v životnej veľkosti. Čuduj sa svete, socha 
sa pri prevoze záhadne stratila a spolu s ňou sa stratil aj záprah šiestich koní, ktoré ju 
ťahali po koľajniciach. Hľadali ju rok, dva, desať, až sa na ňu úplne zabudlo.
Prešlo dvesto rokov. Voda v Topli už nebola taká čistá, raky sa vytratili. V deň, keď 
zmizol posledný rak, hladina rieky poklesla natoľko, že z dna sa vynoril čudesný 
balvan. Rybári ho vytiahli, vyčistili od nánosov bahna a od údivu ústa pootvárali.    
Pred nimi stál zlatý lev. Na podstavci pri nohách mal položenú zlatú korunu a 
strieborný meč. 
 Od tých čias zlatý lev ozbrojený striebornou šabľou, vyrastajúci zo zlatej 
koruny v modrom štíte, vymenil raka na erbe mesta Vranov nad Topľou.
A čo sa stalo so sochou? Aby im ju nikto neukradol, Vranovčania ju roztavili a zlatom 
vyzdobili vnútro kostola. A čo sa stalo s mečom a korunou? O tom rozpráva už iná 
povesť.

 Na kraji lesa žil v nore lenivý syseľ. Jedného dňa si pomyslel: „O chvíľu prídu 
mrazy, ale moje sklady zívajú prázdnotou. Mal by som zájsť za dobrým kamarátom 
hrabošom, ktorý ma vždy dostal z problémov.“ A tak sa syseľ vybral na cestu. Keď tak 
šiel, pod holými labkami ho už nepríjemne chladil prvý sneh, no našťastie zazrel 
domček hraboša. Už z diaľky na neho začal volať: „Aho, kamarát hraboš.“ „Neuveríš, 
čo sa mi stalo,“ povedal syseľ. „Poď na chvíľu ku mne domov, všetko mi porozprávaš 
a trochu sa aj ohreješ,“ povedal hraboš. V útulnej obývacej izbe praskal oheň, hraboš 
sysľa ponúkol teplým čajom a niečím na jedenie. Syseľ začal rozprávať: „Celý rok 
som sa staral o svoje malé políčko s obilím. Každé ráno, keď som vstal, tak som sa 
ponáhľal zaliať svoje obilie. Až jedno ráno, keď som vstal, som zistil, že je moje pole 
udupané a obilie zmizlo.“ „Chudák syseľ,“ ľutuje ho hraboš, „to by som ti určite mal 
dať nejaké svoje obilie. Obilia sa mi síce veľmi veľa neurodilo, ale predsa len ti rád 
pomôžem.“ A tak si syseľ domov niesol plný mech obilia. Po niekoľkých dňoch sa 
vybral hraboš do lesa, kde žil syseľ. Po ceste stretol myš, ktorá bola úprimná                
a ukecaná. Od nej sa dozvedel, že syseľ žiadne pole nikdy nemal. Obaja sa vybrali        
k nore sysľa a tomu neostávalo nič iné, ako povedať hrabošovi pravdu. Nakoniec 
musel všetko obilie vrátiť. A keďže prišla tuhá zima a syseľ nemal čo jesť, umrel       
od hladu.

Poučenie: Klamať sa nemá a na každého raz dôjde.

Prečo je lev v erbe mesta 
        Vranov nad Topľou

Evanna Lazorová, 5. C, ZŠ Sídl. II

Syseľ a hraboš
Jakub Micko, 6. C, ZŠ Bernolákova
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Leto v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou
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