
 

 

 

 

 

  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Slovo na úvod 
 

  

     Milí priatelia. Pripravili sme mimoriadne číslo časopisu 

Centráčik, ktorý vydávame na našej škole. Chceme sa so 

svojimi  pocitmi podeliť so všetkými, ktorí majú vrelý vzťah 

k súťaži Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád 

slovenčinu. Každá veta ukrýva osobité  vyznanie naplnené  

úprimnou láskou k nášmu milovanému Slovensku a našej 

ľubozvučnej a nežnej slovenčine. Ukrývame tieto pocity 

hlboko v srdci. Vieme, že  sa  všetky nezmestia na kúsok 

papiera, ale predsa by sme sa chceli podeliť s tými, pre 

ktorých je Slovensko a slovenčina blízke srdcu. 

Centráčik 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SLOVENSKO 
      Láskavé srdce mamy 

      Obetavosť otca 

      Viera v dobro 

      Európske myšlienky 

      Nádej v srdci 

      Svet bezstarostného detstva 

      Krajina môjho srdca 

 SLOVENSKO  
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

  Svidník 21.01.2012 

     Milé Slovensko!  

 

     Už je to presne dvadsať rokov, čo si opustilo svojho 

staršieho brata, Česko, a na mape Európy  si zaujalo dôstojné 

miesto. Síce osamostatnenie bolo zo začiatku ťažké, no Ty si 

dokázalo, že máš odvahu, odhodlanosť a tvoja túžba  po 

samostatnosti prekonala všetky prekážky. 

     Prešlo si za 20 rokov mnohými úskaliami, či už zmenou 

meny, krízou a ďalšími nepredvídanými udalosťami, ktoré Ťa 

iba posilňovali. Skrátka, vyrástlo si z dieťaťa v silnú republiku 

a naďalej si ostalo skutočným srdcom Európy.   

     Začínalo si ako tichý potôčik a premenilo sa v dravú rieku. 

Dokázalo si sa prebrodiť aj cez tie najťažšie prekážky. Dávalo 

si silu a radosť všetkým ľuďom vôkol Teba. Neraz sme sa 

mohli na Teba obrátiť. Tvoja ľubozvučná slovenčina bola a je 

sladký med, ktorý máme tak radi. Príroda zasa potrava, ktorá 

nám nasýti dušu. A ľudia povraz, ktorý nás a Teba drží stále 

pokope. Snáď aspoň trocha tušíme, čo nám dávaš a čo pre nás 

každý jeden deň robíš. 

     Preto Ti želám, aby si naďalej bolo silné,  robilo nám 

všetkým radosť a predovšetkým bolo naším ozajstným 

domovom.  

 

Tvoj Imrich Kaplan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          
 

 

 

Krajina štedrých sŕdc 
 

Krajina vysokých hôr i zelených lúk,  

krajina jazier, lesov i farebných dúh, 

krajina nádeje i pracovitých rúk, 

to je naše Slovensko,  krajina štedrých sŕdc. 

 

Tatranské štíty majestátne čnejú, 

v úrodných nížinách teplé vetry vejú, 

rieky  i jazerá plné mĺkvych tvorov, 

pohostinnosť ľudí zo slovenských dvorov. 

 

Je naším domovom, veď to je vlasť naša, 

človeku do duše hrdosť,  mier prináša. 

Slováci hrdí sú na Slovensko krásne, 

preto láska k nemu nikdy nevyhasne. 

 

                                                   Jana Kseničová 

 

  

       

Moje Slovensko 
               

Slovensko je moja vlasť, 

iba tu chcem šťastne rásť. 

Je tu moja rodina:  

ocko, mamka, sestry, ja. 

Mám tu dedka, babičku, 

dvoch psíkov i mačičku.  

 

Naše  kvietky v záhrade 

a dvor plný detí, 

kúpanie sa v potôčiku, 

keď slniečko svieti. 

 

Toto všetko mám veľmi rád,  

každý je môj kamarát. 

Preto, ak raz vyrastiem,  

svojej vlasti slúžiť chcem. 
  

                                                               Tibor Hanas 

 

  

 



 

 

 

Prečo mám rada slovenčinu, 

prečo mám rada Slovensko 

                                             

Slovensko je  moja domovina 

a viem, že stále je iná. 

Ale to vôbec nevadí, 

pretože ma nikdy nezradí. 
 

Slovensko – krajina plná radosti, 

pre človeka je to rodina plná svornosti. 

Je to naše rodisko, 

veľké ako obrovské letisko. 
 

A náš jazyk plný záhad, 

určite každý ho má veľmi rád. 

Od malička ho spoznávame 

 a s radosťou ľubozvučne rozprávame. 
 

To všetko je pre nás samozrejmosť, 

no nemalo by to tak byť. 

Mali by sme si to všetko vážiť  

a na Slovensku  šťastne žiť.  
 

                                             Zuzana Terazová 8.AZ 
 

                                   Teplé hniezdo 
 

  Slovensko, moja rodná zem, 

  teba nadovšetko milujem. 

Krásne lúky, polia, kvety, 

radujú sa malé deti. 
 

Tvoje rieky, hrdé hory, 

krásny jas vôkol nich stojí. 

Keď sa na nich dívam, 

krásou sa rozplývam. 
 

V tomto teplom hniezde 

som vyrástla a naučila sa 

ľubozvučnú reč, 

preto si ťa, Slovensko, vážim 

a nikdy neodídem odtiaľ preč. 
 

                                                                       Klaudia Kaščáková 
 

Domov  
čarovný, hrdý 

Poteší,  chráni, rozdáva 

radosť každému človeku  

Vlasť 

                                    Ingrid Sivákova 



 

 

 

                       Šťastný domov 
  

  Sladká ruka mamy 

 láska dobrých priateľov 

 obetavosť  rodičov 

 vrúcne objatie otca 

 elegantní ľudia 

 nádherné hory 

 spravodliví Slováci 

 krásna príroda a kraj 

 Okúzľujúci  domov 

 

                          Ariana Kigyosíová 

 

  Slovensko – domov môj                  
 

Slovensko je krásny kraj, 

ktorý veľmi milujem. 

Má nádhernú prírodu 

a ľudí, ktorí nesklamú. 

Je farebný a plný kvetov, 

smiechu, detskej radosti. 

Je domov pre zvieratká 

i starkých vzácnej múdrosti. 

V srdci si ho všade nosím 

a za nič ho nevymením. 

Tu som rástla aj sa smiala, 

prvú lásku som spoznala. 

Slovensko, domov môj, 

chcem ti iba povedať, 

že  v mojom srdci  

ťa navždy budem mať. 

 

                         Klaudia Kaščáková  

Spojené srdcia pre Slovensko 
 

Slovensko- naše slnko, 

každému si dalo veno. 

Či už mladým, starým 

zasialo si veľa lásky. 

Každý je na ceste, 

ktorou kráča životom. 

Či je človek taký 

alebo onaký, 

všetci sme  spojili srdcia. 

Veď  prišiel ten deň, 

keď sa naplnil náš  sen, 

aby Slovensko naše 

prekvitalo každý deň.                                       

Imrich Kaplan 



 

 

 
 

 

  

 

  
                    

Slovensko, moja rodná zem, 

teba nadovšetko milujem. 

Krásne lúky, polia, kvety, 

tešia sa i malé deti. 

Tvoje rieky, krásne hory, 

krásny jas vôkol nich stojí. 

Ty si moja domovina,  

tu žije moja blízka 

i vzdialená rodina. 

V tvojom náručí som vyrastala, 

naučila som sa hovoriť. 

Slovensko moje, vážim si ťa 

     a do smrti chcem šťastne žiť. 
 

Klaudia Kaščáková 

 

 

                   Slovensko – môj domov 

 

Slovensko je moja vlasť 

plná života. 

Bez neho by sme neboli, 

ale s ním nás to nebolí. 
 

Slovensko je pre nás  

ako hviezda jasná,  

pretože svieti 

na všetkých Slovákov 

rovnako. 
 

Zohrieva naše srdcia.  

Úsmev nám láskou vyčarí  

a šťastím detstvo rozžiari. 
 

                                 Jaroslav Grundza 

 
 

Domov 

silný, krásny 

verí, túži, chráni 

svoje deti 

Milujúci                  
Kristína Ryznerová 

 

 



 

 
  

 

 

 
 

Slovenská jar  
 

Už prišla mokrá jar 

Stromy otvárajú svoje náručie 

tichá radosť sa smeje 

bielym mrakom 

a kvapka dažďa  

sladko zohrieva zem 

Plačúca tráva 

utiera oči 

neposlušným sedmokráskam 

ktoré naťahujú hlávky 

 k slniečku  

 

                                                                  Ariana Kigyósiová 

 

Domov 
 

Domov sladký ako med  

je plný nežnej lásky. 

Domov ako rozkvitnutý kvet, 

čarovný a krásny. 

Domov je mamkino srdce,  

ktoré rozdáva lásku. 

Domov je otcov láskavý pohľad,   

ktorý zmaže z tváre vrásku. 

Je ako modré z neba, 

pomáha nám v ťažkej chvíli  

a každému  plní jeho  sny. 

Dodáva  vždy nádej rodine 

a v ňom spoločne  

prekonávame aj ťažké chvíle. 

 

                                           Dalibor Gajdoš 

 

 

     Najkrajším a najpestrejším jazykom je podľa mňa naša slovenčina. Je to národný 

jazyk daný iba pre jednu krajinu na svete a tou je Slovensko.  Prešla mnohými etapami 

vývoja, aby sa vyvinula do takej lahodnej podoby, akú má dnes. Mám ju rada pre jej 

hravosť, pestrosť, zvučnosť a aj preto, že za ňu bojovali naši predkovia, aby rozkvitla 

v plnej kráse. Slovensko a slovenčina je dar od Boha a pre Slovákov sú najdôležitejšie 

na svete. 

 

Miriama Jackaninová 

 

 



 

 
 

                      Môj domov - moje šťastie 
 

Často sa pýtam, čo je šťastie. 

Je to ilúzia, je to túžba, ktorá rastie? 
 

Každý z nás si šťastie tvorí sám, 

z ktorého utŕžime aj pár rán. 
 

Aj keď ráno vstaneš zlou nohou 

vždy sa nájde niekto, kto by ti rád pomohol. 

  

Často si myslíme, že nás šťastie obchádza, 

nie je to tak, šťastie si každý sám nachádza. 
 

Šťastie je zmes pocitov, ktoré v srdci hrejú, 

je to stav, ktorý ťa obleje nádejou. 
 

Po každej búrke vyjde slnko, 

šťastie ťa skúša, či vydržíš toho toľko. 
 

Moje šťastie je môj domov – moja rodina, 

je moje všetko, je moja kvetina. ♥ :) 
 

                              Vladimíra Blanárová 
 

 

Slovák 
 

Človek 

V očiach malý kúsok duše, 

v úsmeve štipka radosti, 

v hlave velikánske myšlienky, 

v srdci pravý 

Slovák 

                               Imrich Kaplan 
 

 

 

 

  Šťastie 

 

  
 

Šantivo krúži ako 

šarkan, ako šašo,  

ktorý rozveseľuje detí. 

Šikovne prechádza 

šírim svetom 

Nájde si ma? 

   
  

                                                           Dalibor Gajdoš 

 

 



 

 

Moja dedinka 
 

Uprostred zeleného kráľovstva, 

omámila ma vôňa dedinského života. 

Zlatý slávik šteboce 

a rieka šantivo si žblnkoce. 

 

Vánok svojím letným dychom 

bozkáva všetko naokolo. 

Len bystrý potôčik tečie doďaleka, 

nečaká na nikoho. 

 

Vidím kvety plné lúky, 

stromy, vtáky, šťastné deti. 

Po daždi ostali veľké mláky, 

slnko v nich svoje šaty obzerá. 

 

Milujem to krásne dedinské leto, 

keď všetko vôkol rozkvitá. 

Slnko, kvety, ba aj stromy 

prekvitajú šťastným životom. 

 

                                                              Klaudia Kaščáková 

 

 

Hrdé Slovensko   
 

Naše hrdé Slovensko 

ako silné skalisko. 

Hrdo stojí, nepovolí 

a každému je len po vôli. 
 

Lesy krásne, nebo jasné, 

to je hádam všetkým jasné. 

Nad lesami naše Tatry, 

nezničia ich ani vatry. 

 

Pevne stoja, chránia nás,  

 na prvý pohľad zaujmú aj vás. 

Naše mestá sú tak krásne, 

že sa o nich píšu básne. 

 

A náš jazyk ľubozvučný, 

melodický a tak  nežný. 

Ja som naňho veľmi hrdá 

a myslím si, že  nie som sama. 

Byť Slovákom, to je  sláva! 

 

                                                          Zuzana Terazová 



 

 

 

Najkrajšia krajina na svete 

 

     Slovensko- jedna z najkrajších krajín na svete. Možno aj preto, že som sa tu 

narodila. 

     Slovensko na mape vyzerá ako srdce Európy a preto ho aj mnohí  tak nazývajú.   

Slovensko mám rada, pre jeho krásu, pre krásne hory, na ktoré sme všetci Slováci 

pyšní. Jeho územie je obkľúčené zo všetkých strán krásnou prírodou, do ktorej 

zasahujú nádherné plesá, jazerá, vrchy, rieky a lúky plné kvetov. Slovensko mám 

rada aj pre krásnu slovenčinu, ktorá tu znie na každom kroku. V lete na Slovensko 

cestujú aj zahraničné návštevy, ktoré obdivujú Tatry, jaskyne... Som hrdá, že žijem 

práve tu, na Slovensku. Na svoju krajinu nedovolím povedať nič zlé. V lete v 

riekach môžem vidieť ryby, raky, žaby, to znamená, že príroda a voda sú čisté a 

priezračné. Mám smútok v očiach, keď vidím ako nezodpovední a hlúpi ľudia 

ničia našu prírodu - naše krásne Slovensko, keď po nich v prírode ostávajú 

odpadky, ohniská, skládky odpadu...  

     Naše Slovensko mám rada a chránim si ho nielen pre seba, ale aj pre budúce 

generácie, aby som aj svojim deťom mohla ukázať krásy svojej domoviny. 

 

           Kristína Frančáková 

 

 

 

 Domov 

láskavý, sladký 

miluje, chráni, hreje 

teplé hniezdo, 

rodisko. 
 

                                     Kristína Frančáková 

 

 

 

Láska k Slovensku 
 

Nech láska, radosť, šťastie 

nám na Slovensku kvitne  

v každom z nás 

nielen dnes, ale po celý 

celučičký čas.  

Zabudnime na nenávisť, 

pýchu a zlé veci. 

Dajme priestor dobru 

a tešme sa v šťastnom domove 

všetci spolu. 
 

                                        Samuel Zasada 

 

 

 

 



 

 

Listovanie v našich školských prácach 
 

 

Slovensko je moja rodina, 

je moje všetko, je moja kvetina. ♥ :) 

                         

                                                                         Vladimíra Blanárová 

  

Otváram okno a za ním… 

zázračný svet. 

Prináša nám veľa krásy, 

radosti a najviac lásky. 

                                                                          Kristína Ryznerová 

 

 

Mnoho ľudí, no jedna dedina, 

mnoho detí , no jedna rodina.  

Slovensko. 

                                                                         Miriam Jackaninová 

 

 

Slovensko je náruč, v ktorej sa nachádza porozumenie, spokojnosť, moja istota  a 

rovnocennosť. 

  

                                                                        Kristína Frančáková 

 

 

Slovenčina naša 

radosť nám prináša. 

Zle nám tu už bolo, 

keď jej tu nebolo.  

Otcovia slovenčiny môžu byť  

právom hrdí, aj keď nám, žiakom,                                              

slovenčina niekedy „ smrdí“.                                       

                                                                                                      Stanislav Jurko 

 

Slovenčina ma vie naplniť pocitom šťastia, krásy, lásky. Všetky slová ti do duše 

preniknú. Veď je to prekrásna reč. 

 

                                                                                                Kristína Ryznerová 

 

  Domov je tam kde navždy budeš milovaný 

  domov je tam, kde nebudeš nevítaným. 

 

                                                         Magda Rodáková 

 

Niektorí hľadajú svoje šťastie vo svete.  Ak hľadáme svoje šťastie vo svete, je to       

celkom zbytočné. Šťastie si každý nájde iba doma. 

Soňa Kaplanová 

Mali by sme mať na pamäti: 

To, čo Bernolák a Štúr dokázali, 

Si zaslúži veľkej chváli. 
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