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1. kategória 
  

 

Všetky víťazné literárne práce sú uvedené 
v pôvodnom znení tak, ako boli autormi odoslané 

do súťaže.  

Neprešli jazykovou korektúrou. 

 

 

 

 

 

 



 

1. miesto 

 

 Autor: Filip Fabka, 10 rokov  

ZŠ Narnia, Banská Bystrica 

 

 

Môj sen 

 
Volám sa Dano. Keď som mal 6 rokov, rodičia mi sľúbili, že keď 

budem väčší, tak mi kúpia super hračku storočia. Každý rok som sa 
pýtal: ,,Už som dosť veľký ?“ Ocko mi vždy povedal: ,,Ešte nie, počkaj 
jeden rok.“ Čakal som. Čakal som a ... čakal som. Teraz mám 12 rokov. 
V telke bola reklama: „Kúpte si super hračku storočia!“ Na konci reklamy 
neznámy hlas povedal: „Posledný rok predaja!“ Pomyslel som si, že JU 
MUSÍM MAŤ! Bežal som za ockom a spýtal som sa, či ju dostanem na 
Vianoce. On na to: ,,Uvidíme.“ Išiel som za mamou, a pýtam sa: ,,Mami, 
dostanem super hračku storočia?“ Povedala mi, že má pre mňa 
pripravené niečo lepšie. Odišiel som do svojej izby so sklonenou hlavou. 
Hovorím si, že ak tú hračku nedostanem, tak odídem z domu. Začal 
som si baliť kufor. O niekoľko minút mi napadla ešte jedna možnosť. 
Kufor som odložil a začala sa akcia ,,CHCEM SVOJ DARČEK“. Urobil 
som si plán: Na druhý deň ráno zhodím raňajky na zem (v rámci akcie), 
o hodinu neskôr pokazím televízor. O necelých dvadsať minút 
rozhádžem svoju izbu (to rodičia neznášali). Odmietnem obedovať, 
zasypem vchodové dvere snehom, budem sa voziť výťahom hore-dole, 
robiť saltá v izbe (bývali sme v paneláku, takže sa to ozývalo). Bola 
večera, rodičia poslali moju sestru preč z kuchyne. Ocko začal kričať: 
„Ak sa neupokojíš, tak nedostaneš žiadne darčeky pod stromček!“ 
Mama dodala: „A my sme ich už nakúpili.“ ,,Môžu ísť deťom do 
detského domova“, riekol otec. A mama pridala: „Tam sa z nich budú 
viac tešiť.“ ,,Ešte raz niečo vyvedieš a nič nedostaneš!“ zakričal otec. 
,,Choďte spať!“, prikázala mama. ,,Dobrú noc“, odpovedal som. Nespal 
som celú noc. Rozmýšľal som, čo dostanem na Vianoce. Tajne dúfam, 
že dostanem to, čo chcem.  

 
Povedal som si, že ďalší deň budem poslúchať ako slniečko. 

Umyjem riad, povysávam celý byt. Večer ma rodičia pochválili. V dlhej 
úmornej noci sa mi snívalo že sa zrušili Vianoce. Keď som sa prebudil 
bolo krásne ráno. Pomyslím si: sú štyri dni pred Vianocami, takže sú 
prázdniny! Na nešťastie prišla zrazu mame SMS-ka. Povedala mi, že v 
SMS-ke sa píše: prázdniny sú zrušené. Chcel som zahrešiť, ale v tom 
mi napadlo, čo povedal otec.  



                                                                                                                          
Prišiel som do školy a všetky deti stáli pri dverách s protestom proti 
vyučovaniu. Hneď som sa pripojil. Len dobráci ako Peťko a Samko sa 
nepripojili. Urobili protest proti nášmu protestu. Hrôzostrašný deň 
prešiel. Keď som prišiel domov zo školy, tak sme začali so sestrou 
vyhadzovať všetky skrine, poličky a vôbec sme si nevšimli, že pred nami 
je darček. Išli sme ku starým rodičom (bývali v tom istom paneláku ako 
my).Vojdeme do kuchyne a v skrinkách, ba aj pod stolom boli darčeky. 
Vrátili sme do nášho bytu a pochválili sme sa rodičom. Ocko si 
povzdychol: ,,Znovu sme s mamou zlyhali, ale dva hlavné darčeky ste aj 
tak nenašli.“ Ďalšie dni boli veľmi nudné. Robili sme, čo sa dalo. 
Pozerali sme telku, hrali sa na počítači, s našou partiou sme vyhlásili 
guľovačku.  

 
Deň pred Vianocami ocko prikázal, že musíme ísť lyžovať na 

Chopok – juh. Počul som, že tam zomrelo veľa ľudí. Ocko sa celú cestu 
hneval, že nie sú odhrnuté cesty, a preto musí ísť rýchlosťou 45 km/h. 
Nedalo sa to počúvať. Mal som tri možnosti. Prvá bola, že by som si 
zapchal uši. Druhá bola, že to budem ignorovať a tretia, že zaspím. 
Zvolil som tretiu, tú zvolila aj moja sestra. Prišli sme na Chopok. Videli 
sme plagát, že zajtra sú na Chopku krnačkové preteky. Ale všimol som 
si to len ja. Išli sme novou lanovkou na Chopok. Ocko rozhodol, že 
najskôr pôjdeme na Zadné Dereše. Mama však bola proti : ,,Ideme na 
Chopok - sever“ (povedala, lebo tam nikdy nebola). Po 4 hodinách sme 
sa vracali domov. Cesty už boli lepšie, takže som sa mohol v pokoji 
pozerať na cestu. Keď sme prišli domov mama rozhodla, že musíme 
okamžite ísť spať. Prišiel Štedrý večer. Navečerali sme sa, mali sme 
kapustnicu a pstruha. Začali sme rozbaľovať darčeky. Mama dostala 
kozmetickú súpravu, ocko DVD-éčka, babka a dedko káblovku, sestra 
nechtové štúdio a ja? Ja som dostal Super hračku pre ďalšie storočie. 
Rodičom som sa veľmi poďakoval.  

 
Čakať sa oplatí. Čakáme predsa celý život. Aj vy určite čakáte, 

že vám prezradím, čo tá Super hračka storočia vlastne je. Ja vám to ale 
nepoviem, pretože pre každého je to niečo iné. To, čo bolo Super 
hračkou pre mňa, nemusí byť Super hračkou pre vaše dieťa. Alebo 
aspoň niečo: ak predsa len neviete, čo máte kúpiť svojmu synovi, či 
dcére na Vianoce, a ak vaše dieťa sníva o Super hračke, napíšte mi, za 
drobnú odmenu sa určite na malej rade dohodneme . 

 
Váš Dano. 
 

 

 

 

 

 

 



2. miesto 

Autor: Kristián Maximilián Belička 

ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica, IV.C 

 
GAMEBOY 

 
Trojuholník, krížik, štvorček a gulička, 
volám sa Kristián Maximilián Belička. 

Milujem futbal a rád sa hrám, 
na playku vás všetkých obohrám. 

 
Zo všetkého naj mám PS 3, 

preteky, behačky aj športové hry. 
S ovládačom v ruke, som ako vo vode rybička, 
učím sa, snažím sa byť vo všetkom jednička. 

 
V bráne som ako pavúk v sieti, 
všetko chytím, nič mi neuletí. 
Fintičky, blafáky, falše i strely, 

tak postav sa Duklistom, ak si smelý. 
 

Veď „žijeme len raz“, ako spieva Ego, 
cez prázdniny poskladal som parádne Lego. 

Lietadlá, člny, ťahače aj džípy, 
vzduchom i zemou letia ako šípy. 

 
Keď nehrám sa, nechytám, príšerky si kreslím, 

drakov i upírov, čo si len zmyslím. 
Na papieri strašidelné akoby živé, 

vo farbách temných, čierne sú sivé. 
 

Sestru mám menom Natálka, 
šikovná, krásna, no občas motálka. 
Na koníčkoch jazdí, vie cviky i piafy, 
z rukáva sype zákony aj paragrafy. 

 
V Motorstorme hrám o prvé miesto, pekelné stroje, 

s tatinom občas zvádzame boje. 
S maminou na korčulku  lietam ako šidlo, 
Ovečkin je oproti mne, také motovidlo. 



 

 

3. miesto 

 

Autor: Denisa Šperková 

ZŠ s MŠ, MPČĽ, Brezno, 9 rokov 

 

Dobrá  lyžovačka 

 

 

Idem sa dnes lyžovať, 

ale nemám lyže. 

Požičiam si, čo treba 

z tej drevenej chyže. 

 

Vojdem dnu a tu uvidím 

krásny snowboard veľký, 

idem si ho vyskúšať, 

skúsiť ten ľad tenký. 

 

Už som hore vlekom vyšla 

aj kamoška Julka prišla. 

A tak sme sa lyžovali 

dobre sme sa v ten deň mali. 
 

 
 


