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Úvodník 

 

Milí čitatelia Školských novín!  

      Máme tu bláznivý apríl a s ním už prišiel aj najväčší kresťanský sviatok – Veľká noc. Je 

typická 40 dňovým pôstom, rôznymi veľkonočnými dobrotami, maľovanými vajíčkami, no ale asi 

najviac pondelkovou „šibačkou a oblievačkou“, na ktorú sa určite „tešili“ všetky dievčatá.  

Veríme, že ste to všetko bláznenie našich chlapcov prežili a budete vďaka ich „šibaniu“ zdravé 

po celý ďalší rok. 

  V tomto čísle sa dozviete o akciách a súťažiach, ktoré sa uskutočnili v našej škole, dozviete sa 

o úspechoch našich žiakov, načerpáte nové inšpirácie, tradične sa zabavíte na vtipoch alebo si 

prečítate zaujímavé práce našich žiakov.  

   Nech sa rozhodnete prečítať si čokoľvek, prajeme vám dobrú náladu, pretože jar je už skrátka tu, 

vonku kvitnú stromy a prvé jarné kvety nás očarujú svojou krásou a omamnou vôňou a my vám 

prajeme, aby aj čítanie tohto časopisu bolo podobné. 

 

Vaša redakčná rada   

 

Redakčná rada: 

Hercegová Sára  5. r. 

Gerátová Karin   6. r. 

Šintálová Natália  6. r. 

Duračková Alexandra 8. r. 

Kukučová Nikola  8. r. 

Machovičová Veronika 8. r. 

Sámelová Sára  8. r. 

Valová Nina   8. r. 

Verčíková Alžbeta  8. r. 

Zelinková Veronika  8. r.  

 



Aktivity našich žiakov a školy v skratke 

14. december – Tak, ako každý rok, sa aj ten minulý konala Vianočná akadémia.  Žiaci si 

opäť pripravili krásny bohatý program. 

28. december – V novej kolkárni sa uskutočnil Turnaj detí a rodičov v kolkoch. 

29. január – V našej škole sa uskutočnil rozprávkový zápis do 1. ročníka. 

8. február – O dobrú náladu sa postaral tradičný Karneval. 

22. február – Konal sa tradičný Florbal Cup 

19. február – V našej škole prebehla súťaž v prednese próze a poézie Hollého pamätník. 

Žiačky Veronika Hevierová (2. roč) a Soňa Ruľáková (4. roč) reprezentovali našu školu 

v prednese poézie a žiačky Tamara Duračková (3. roč), Lívia Ruľáková (5.roč) a Nina Valová 

(8.roč) v prednese prózy na Okresnom kole v Piešťanoch. 

1. marec - Naši žiaci s tetou Katkou pochovávali basu v obci Borovce.  

10. marec – Žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka sa vo Veľkých Kostoľanoch zúčastnili výchovného 

koncertu ECO TOUR, ktorý zaujímavo moderoval a peknými piesňami dopĺňali speváci 

Thomas Puskailer a Matej Medej. 

11. marec – Žiačka 7. ročníka Natália Urbánková sa zúčastnila Okresného kola súťaže – 

Putujeme za ľudovou piesňou a pod vedením p. uč. A. Miškerníka získala krásne 2. miesto.  

12. marec – Žiaci 9. ročníka absolvovali Testovanie 9. 

13. marec – Konala sa už naša tradičná akcia Playback show. 

28 marec – Aj tento rok sa konal DUEL – súboj medzi učiteľmi a žiakmi. Žiaci Duel vyhrali, 

ale treba povedať, že učiteľom výhra unikla len o pár bodov! 

2. apríl – žiačky 5. a 6. ročníka získali II. miesto v okresnom kole vo vybíjanej. 

9. apríl – V našej škole prebehol Deň otvorených dverí, každý, kto prišiel, sa mohol pozrieť, 

ako v našej škole prebieha každodenné vyučovanie. 

11. apríl – Naši žiaci sa zúčastnili súťaže Mikroregión nad Holeškou. 

Viac informácií a fotografií si môžete pozrieť na www.zssmsrakovice.edupage.org. 

                                                                                        Nina Valová, 8. ročník 



Vianočná akadémia  

 

Dňa 14.12.2013 sa uskutočnila na našej škole Vianočná akadémia. Žiaci materskej 

a základnej školy si pripravili program, ktorý obsahoval zaujímavé vystúpenia: básne, piesne, 

scénky.  Malí škôlkari potešili svojich rodičov pekným vystúpením. Žiaci zo základnej školy 

si pripravili program záujmových krúžkov, ako sú dramatický, disko tance, folklór atď. 

Vystúpením  žiaci vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru všetkým zúčastneným. 

Príjemne sa zabavili aj vystupujúci a dúfame, že aj na budúci rok sa stretneme v hojnom 

počte. 

Pripravili: Alexandra Duračková a Nikola Kukučová, 8. ročník  

                                                                                                                                                                             

  

Karneval  

Dňa 8. 2. 2014 sa v našej škole uskutočnil tradičný karneval pre žiakov a rodičov ZŠ s 

MŠ. Príjemnú atmosféru sprevádzali rôzne súťaže, pri ktorých sa deti niekedy aj poriadne 

zapotili, ako napr. súťaž tanec s balónom, klobúkový tanec, sochy a veľa iných. Ako 

každoročne bola aj tombola, kde sa losovalo o vecné ceny. Hlavnou cenou bol bicykel. 

Nechýbalo samozrejme ani občerstvenie, ktoré si bolo možno zakúpiť pri vchode do 

telocvične. Na našom karnevale by ste boli určite našli nejednu vílu či princeznú, LEGO-

panáčika, čertov, šašov, vrece múky či kukučkové hodiny. Karnevalová zábava trvala až do 

večerných hodín. 

 

Pripravila: Sára Hercegová, 5. ročník  

 

 



Play back show 

Dňa 13. 03. 2014 CVČ organizovalo už tradičnú súťaž Play back show. Žiaci súťažili v troch 

kategóriách. Spolu sa podujatia zúčastnilo 21 súťažiacich s 15 skladbami. Porota, v zložení 

Mgr. Pavol Krátký, Mgr. Martinka Böhmová a Mgr. Miška Džupinová, nemala vôbec ľahkú 

úlohu pri hodnotení a nakoniec rozhodla nasledovne: 

I.kategória: 1. – 3. ročník 

1. miesto   -  Ester Bábiková 

2. miesto   -  Tomáš Lovrant  

3.  miesto  -  Daniel Deák, Marek Bábik 

II.kategória: 4. – 5. ročníík 

1.miesto   -   Lívia Ruľáková, Sára Hercegová, Nina Hluzinová, Dominik Ruľák 

2.miesto   -   Soňa Ruľáková, Viktória Surovčíková 

3.miesto   -   Petra Šimončičová 

III. kategória: 6. – 7. ročník 

1. miesto   -   Vanesa Bokorová 

2. miesto   -   Lucia Talábová, Natália Hasprová, Natália Šintálová, Mária Talábová 

3. miesto   -   Natália Urbánková, Mária Talábová 

 

O spestrenie programu sa tento rok postarali svojimi tanečnými vystúpeniami žiačky  ZŠ  F. 

E. Scherera Piešťany, pod vedením Mgr. Vierky Mikeskovej. Návštevou nás i tento rok 

poctili žiaci ZŠ Borovce. Na záver podujatia riaditeľ školy Mgr. Krátký odmenil súťažiacich 

peknými cenami. 

 

Pripravila: Alexandra Duračková, 8. ročník  

 

Duel 
Zamestnanci(učitelia) verzus žiaci  

 

28. marec – Deň učiteľov – sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, 

učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých 

práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie – i 

tieto slová zazneli v príhovore pána starostu Dušana Daloša, na otvorení podujatia DUEL 

2014 – súboj zamestnancov školy a žiakov, ktorý sa už 7. rok konal pri tejto príležitosti.        

K poďakovaniu pedagógom a zamestnancom školy sa pripojili i rada rodičovského združenia  

a zástupcovia žiakov – ktorí svojimi slovami potešili asi najviac. Po príjemných slovách boli 

učitelia obdarovaní pekným kvetom, no a pán riaditeľ už len oficiálne otvoril DUEL 2014. 

Súťažilo sa v disciplínach: kolky, stolný tenis, šípky, bingo, streľba zo vzduchovky, človeče 

stolové, človeče živé, stolový futbal. 

Víťazom Duelu sa stali žiaci a každý súťažiaci dostal za víťazstvo sladkú odmenu.    

Pripravila: Nikola Kukučová, 8. ročník  



Básničky    

 

Preveselé sviatky jari,  

slnko v každej jednej tvári.  

Bystré nohy, svižný korbáč,  

šunku, chlebík ba aj koláč.  

Trošku kriku, šťastia moc,  

skrátka krásnu Veľkú noc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ty si šibal zajačik.  

Kde si schoval korbáčik?  

Zdá sa, že ho milý zajko,  

vymenil za pekné vajko. 

 

Želáme vám veľa smiechu,  

na Veľkú noc len potechu.  

V pondelok veľký zhon  

a ženám kúpačov plný dom.  

Veľa vody z potoka,  

budú svieže do roka. 

 

K radu ďalších vinšovníkov  

aj ja podľa dobrých zvykov  

pripojiť chcem - keď nie inšie -  

aspoň svoje skromné vinše:  

Pekné sviatky, dobrú zhodu,  

ženám čerstvú, sviežu vodu,  

mužom tiež nech sladko je,  

nech si prídu na svoje. Pekný bozk na líčko, netvár sa tak hrdo,  

do vrecka vajíčko, najradšej na tvrdo.  

Môže byť červené, žlté či modré,  

len si ty poriadnu halúzku odrež.  

Ak má byť Veľká noc naozaj štedrá,  

namiesto striekačiek musia byť  vedrá. 

 

Vypracovala: Karin Gerátová, 6. ročník 
 



 

Veľká noc u nás a v zahraničí 

 

Veľká noc na Slovensku 

Keďže Veľká noc je v našich končinách vnímaná najmä ako kresťanský sviatok, zvyklosti doteraz 

prežívajú hlavne v regiónoch s vyššou hustotou veriacich. Ich slávenie začína už na Zelený štvrtok, 

pokračuje Veľkým piatkom s prísnym pôstom a vrcholí na Bielu sobotu. Vo Veľkonočnú nedeľu 

prebiehajú pobožnosti na oslavu zmŕtvychvstania Ježiša Krista, pričom začína hodovanie a ľudová 

veselica. Na sviatočnom stole zväčša nechýba zemiakový šalát, údeniny, obložené chlebíčky, studené 

misy, zákusky a koláče. Predovšetkým mladšia generácia sa najviac teší na Veľkonočný pondelok, 

ktorý sa nesie v znamení šibania a polievania. Chlapci oblečení v krojoch navštevujú dievčatá, aby ich 

vyšibali korbáčom z prútia. Všetko, samozrejme, v záujme ich zdravia po zvyšok roka. Nasleduje 

polievačka – v lepšom prípade vedrami vody, v horšom priamo v studenom potoku. Hrejivým pocitom 

nežnejšiemu pokoleniu môže byť jedine fakt, že podľa povery budú čisté a krásne až do ďalšej jari. 

Veľká noc v zahraničí 

Maďarsko: U našich južných susedov v dávnejších časoch mladé dievčatá končili v rybníku. 

V súčasnosti však žaburinu nahradila voňavka – túto miernejšiu verziu oblievačky poznáme aj 

u nás. Veľkonočné vajíčka majú červené kvety na bielom podklade, samozrejmosťou je 

množstvo vypitej pálenky. 

Rakúsko: Dominantou je veľkonočný zajačik, ktorý v noci poschováva v dome a v záhrade 

kraslice s čokoládovými vajíčkami. Tie na Veľkonočný pondelok deti hľadajú a zbierajú do 

košíkov. Ide o veľmi podobný zvyk, aký dodržiavajú v Británii či za veľkou mlákou. 

V Rakúsku však ničím výnimočným nie sú darčeky ako na Vianoce, krstní rodičia navyše 

svojim krstňatám pribalia aj praclíky. 

Rusko: Zaujímavosťou je, že Rusi všetky jedlá počas veľkonočných sviatkov konzumujú 

studené. Vajíčka pritom maľujú tak, že ich uvaria vo vode s cibuľovými šupkami. Nasleduje 

hra, v ktorej sa snažia rozbiť súperovo vajíčko bez toho, aby poškodili to svoje. Ak sa im to 

podarí, môžu si zaželať to, po čom túžia. 

Dánsko: Táto tradícia sa zachováva predovšetkým medzi deťmi a patrí k roztomilým 

aktivitám. Asi dva týždne pred Veľkou nocou si posielajú tzv. „prekáračkové lístočky“. 

Namiesto podpisu slúžia bodky, ktorých počet je navlas rovnaký ako počet písmen v mene 

pisateľa. Do obálky však vkladajú snežienky, a tak sa takáto zásielka stáva dokonalým 

symbolom jari. 

 

Vypracovala: Natália Šintálová, 6. ročník 



Veľkonočné zvyky a tradície 

 

V tradičnej kultúre sa so sviatkami Veľkej noci spájali obyčaje spojené s príchodom jari, 

obrady vykonávané počas tohto obdobia patria k obradom prechodu. Prosperitné a magické 

úkony mali zabezpečiť dobrý začiatok hospodárskeho roka, hojnosť, prosperitu a zdravie ľudí 

a dobytka. Množstvo z prostriedkov využívaných v pohanských obradoch prevzalo 

kresťanstvo a používajú sa aj v súčasnosti: svätenie vody, zelene, potravín a zapaľovanie 

ohňa. 

Voda mala očistný, ale i ozdravujúci charakter a úspešnosť vykonávaných obradov bola 

podmienená čistotou samotných realizátorov a prostredia, preto na Zelený štvrtok, Veľký 

piatok a Bielu sobotu bolo časté obradové umývanie sa ľudí v potoku ešte pred východom 

slnka. Zeleni a čerstvým vetvičkám bola pripisovaná schopnosť prinavrátiť životnú silu 

a zabezpečiť zdravie. Oheň mal magicko-očistný charakter a pomáhal zaháňať nečisté sily na 

začiatku poľnohospodárskeho cyklu. 

Významnú časť veľkonočného týždňa tvorila príprava veľkonočného obradového jedla. 

Konzumácia mäsa po štyridsaťdňovom pôste mala zabezpečiť hojnosť v nasledujúcom 

období. K typickým obradovým jedlám patrí vajce, ktoré symbolizovalo znovuzrodenie a vo 

Veľkonočný pondelok ním boli kúpači obdarúvaní. Najmä na východnom Slovensku sa 

pripravoval obradový koláč, paska. Mal okrúhly tvar a symbolizoval hojnú úrodu. Aj dnes sú 

pre veľkonočné obdobie typické kysnuté koláče a koláče rôznych tvarov, napr. v tvare 

baránka. 

Veľkonočná nedeľa ukončovala štyridsať dňový pôst, na rannej omši sa posväcovali jedlá. 

Kto sa vraj prvý vrátil z omše domov, tomu prvému mala dozrieť úroda na poli a prvý mal 

ukončiť poľnohospodárske práce. Po príchode domov začala spoločná konzumácia jedál, 

prestretý stôl hojnosťou pripomínal štedrovečerný stôl. Zvyšky z posvätených jedál (škrupiny, 

kosť, ...) sa v žiadnom prípade nesmeli zahodiť. Zakopávali sa na poli, alebo primiešali do 

potravy pre dobytok, prípadne spálili v peci. 

 

 

 

 

Pripravila: Sára Hercegová, 5. ročník  

                     

 



Poznáte tradície, zvyky a povery Veľkej noci? 

Veľká noc je symbolom prebúdzajúceho sa života, sily, vytrvalosti a plodnosti. Na Slovensku 

bola vždy Veľká noc bohatá na tradície a zvyky, z ktorých sa mnohé zachovávajú dodnes. V 

duchu motta poznajme minulosť, aby sme si vedeli vážiť prítomnosť a orientovať sa v 

budúcnosti, sa pozrime na niektoré z nich.                                                                                                                     

KRESŤANSKÉ TRADÍCIE                                                                                                 

Veľká noc je pre kresťanov najväčším sviatkom. Kresťania si pripomínajú umučenie, smrť a 

vzkriesenie Ježiša Krista. Veľkej noci predchádza 40-dňový pôst. Pôstne obdobie začína 

Popolcovou stredou. Počas pôstneho obdobia sa kresťania zdržiavajú zábavy, hodovania, 

majú sa duchovne obnovovať a zamýšľať nad svojím životom, zúčastniť sa svätej spovede.                                  

Veľkonočné trojdnie:                                                                                                                     

Zelený štvrtok - spomienka na ustanovenie sviatosti Oltárnej a sviatosti kňazstva. Pri svätých 

omšiach sa posväcujú tri druhy oleja: krizma, olej katechumenov a olej chorých. Olej je 

znamením sily a používa sa pri rôznych sviatostných obradoch (krst, birmovanie, pomazanie 

chorých, vysviacka kňazov). “Zaväzujú” sa zvony a na znak smútku zostávajú mĺkve.                                 

Veľký piatok - nekonajú sa sväté omše, kresťania si pripomínajú utrpenie, umučenie a 

ukrižovanie Krista. Je to veľký pôstny deň. Kresťania sa zdržiavajú mäsitých pokrmov a 

dosýta jedia iba raz denne.                                                                                                                

Biela sobota - obrady sa konajú po západe slnka. Podľa tradície je táto noc nocou očakávania 

Pána, noc bdenia. Začína sa sláviť Kristovo vzkriesenie. Na znak Kristovho zmŕtvychvstania 

sa zvony opäť rozozvučia.                                                                                                                    

Po veľkonočnom trojdní nasleduje Veľkonočná nedeľa. Je oslavou Kristovho mŕtvychvstania, 

víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. 

Symbol nového života, novosti, sa spájal s čistotou. Ak mali mať obradové úkony úspech, 

ľudia museli obnoviť a vyčistiť svoje príbytky i riad, v ktorom sa chystali pripravovať a 

konzumovať obradové veľkonočné jedlá.                                                                                         

Zelený štvrtok bol deň, keď sa vyháňal dobytok na pašu po prvýkrát. Na dvere stajní sa 

(okrem iného) kolomažou alebo cesnakom robili kríže, aby chránili dobytok pred strigami. 

Zlých duchov vyháňali z dediny rapkáče a biče. Konzumovali sa zelené jedlá ako žihľava, 

špenát, kel, čakanka.                                                                                                                     

Na veľký piatok sa ľudia kúpali pred východom slnka v potoku, aby nemali vredy, chrasty, 

lišaje a aby boli po celý rok zdraví. Dievčatá verili, že po umytí budú čerstvé ako lastovičky, 

nebudú mať pehy na tvári a ak si umyjú vlasy, rýchlejšie im budú rásť. V tento deň vládla 

magická sila zeme. Bolo zakázané siať a orať, so zemou sa jednoducho nemohlo hýbať.                                                 

Biela sobota bola dňom prípravy obradných jedál, najmä šunky z bravčoviny (niekde jahňa 

alebo baránka). Masť zo šunky odkladali ľudia na liečenie rán a mnohí verili, že chráni aj 

pred hadím uštipnutím. V sobotu sa “pálili judáše” – spaľoval sa oheň starého roka a ľudia 

zakladali v domácnostiach nové ohne.                                                                                      

V nedeľu po omši sa dávali posvätiť jedlá, najmä obradný koláč, zvaný na východnom a 

strednom Slovensku ,,páska“. Pevné miesto tu mali vajíčka ako symbol kontinuity života. 

Vajíčko rozdeľoval gazda medzi všetkých stolujúcich. Stolovanie pripomínalo Štedrú večeru.  

                                                                                                           

Pripravila:  Nina Valová, 8 ročník 



Veľkonočné dekorácie 

Každú domácnosť počas sviatkov zdobili rôzne zaujímavé dekorácie. Ponúkame námet na 

vytvorenie ozdôbok, ktoré skrášlia vašu izbu nielen počas sviatkov. 

 

Papierové ozdôbky - potrebujete farebný papier, farbičky, nožnice, lepidlo. Jednoduché ale 

pekné papierové dekorácie vytvoríte jednoducho a môžu sa dozdobiť do pleteného košíka 

spolu s lykom a inými materiálmi.   

 

 

 

 

 

 

 

Farebný papierový kohútik – potrebujete farebný papier, nožnice, lepidlo a nejakú mašličku 

na zavesenie. Môžete vytvoriť aj iné motívy – zajac, kuriatko, vajíčko...   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Veronika Zelinková, 8. ročník  



Zasmejte sa 
 
 

Ide slimák do obchodu s CD-čkami a povie predavačovi: „Prosím vás, pustili by ste mi to 

cédečko zo zvieratkami?“ Predavač to pustí a z rádia sa ozve: „Slimáčik Máčik, vystrč 

rožky.“ Slimák sa zamračí a povie: „Toto nechcem, radšej mi pustite to modré.“ Predavač to 

pustí, no aj tam sa ozve: „Slimáčik Máčik, vystrč rožky.“ Slimák nakoniec povie: „Tak mi 

ešte pustite ešte to šedé.“ Z rádia sa na prekvapenie ozve: „Tu, tu, tu, tu.“ To si slimák 

vyberie, príde domov a pustí cédečko. No z toho sa ozve: „Tu, tu, tu, tu slimáčik máčik...“  

 

 

Stopujú policajti autá a odmeňujú vodičov za slušnú jazdu.  

Zastavia jedno a hovoria šoférovi: „Gratulujeme, získavate 3000 € za vzornú jazdu.“  

Vodič na to: „Peniaze? Fajn, už osem rokov si chcem urobiť vodičák.“  

Spolujazdec hovorí: „Neberte ho vážne, on keď si vypije, nevie, čo hovorí.“  

Babka zozadu: „Ja som vám vravela, že na ukradnutom aute sme nemali ísť do mesta.“  

A z kufra sa ozve: „Už sme za hranicami?“ 

 

Zlodej sa vkradol do domu a papagáj škrieka: „Feri ťa vidí.“  

Zlodej zakryje papagája dekou a papagáj znova škrieka: „Feri nie je 

papagáj, Feri je pitbul.“ 

 

 

Učiteľ hovorí žiakom na hodine: „Deti, do písomky vpisujte čitateľne a píšte 

svojim rodným jazykom.“  Žiak (Číňan) v poslednej lavici sa usmeje a povie: „No, 

keď myslíš.“  

 

 

Pripravila: Sára Hercegová, 5. ročník  

 

 

 



             Kozmické vajce 

(Námetom bola ukážka v učebnici, ktorú Karin Gerátová, 6. r., prebásnila.) 

Vesmírny chaos v tvare slepačieho vajca, 

vo vnútri jin a jang vo víre tanca. 

Zrazu veľký tresk 

a vajce urobilo plesk. 

Jang oblohu otvorí, 

Jin zem vytvorí. 

Medzi nimi stál, 

prvý Pchan-ku kráľ. 

Keď bolo pekné počasie tešil sa, 

pri víchrici hneval sa. 

Jedni hovoria, že zomrel vyčerpaný, 

pridŕžal vraj nebo a zem, kým nespevneli. 

Jeho hlava, nohy a ruky, 

vytvorili vrchy a ľudia boli jeho blchy. 

Jeho oči ako Slnko a Mesiac žiarili, 

z jeho vlasov boli rastliny. 

Z jeho dychu vietor vial, 

hlas blesky, hromy rozsieval. 

Druhí hovorili, 

že Pchan-ku zem s ostatnými vykovali,  

prvý kráľ každý deň ľudí poučoval.  

O slnku a mesiaci ich učil, 

kým ich všetko nenaučil.  

Keď všetku múdrosť odovzdal, 

počiatkom sveta sa stal. 

 

 



Na záver troška sci-fi. Vlastná literárna tvorba žiačky Mirky Krištofcovej (9. ročník) 

Had v reťaziach 
 

Prebudila som sa a rozospato sa rozhliadla okolo seba. 

„Kde to som?“ zamumlala som. Nikto vedľa mňa neležal, žiadne bolesti hlavy, náznaky toho, 

že by som včerajší večer prehýrila. V ten moment sa ale nad mojou hlavou zablyslo svetielko. 

„Oh, aha,“ povzdychla som. „Som vo veliteľskej kajute... Nádhera.“ Začínali sa mi spájať 

útržky zo včerajšieho rozhovoru s kapitánom lode, na ktorej sme cestovali. 

„Ako už iste viete, boli ste vybraná na dôležitú misiu. Táto misia spočíva v odstránení 

veliteľskej základne zhubných. Sú z planéty menom Nitraxia. Nevieme, ako sa o našom svete 

dozvedeli, ale už nejakú dobu k nám vysielajú varovné signály. Posielajú telepatické správy. 

Vyhadzujú do vesmíru naše základne a vesmírne moduly. Privolali sme si na pomoc pár 

skiemov a klugonov, ale na túto úlohu potrebujeme byť nenápadní. Hodí sa nám jednotlivec. 

Táto úloha pripadla na vás, Zoe Walker.“ 

„Takže, zhrňme si to!“ skríkla som. „Chcete, aby som ja, dievča, ktoré meria asi stošesťdesiat 

centimetrov, s odseknutou rukou, nahradenou kovovou imitáciou,“ cinkla som do svojej ľavej 

ruky, „išla na misiu, hodnú profesionálneho jedinca, proti ľuďom, ktorí vyzerajú ako chodiace 

huby s maximálne vyspelou technikou a zbraňami a ja mám zničiť celú ich veliteľskú 

základňu? Chápem, samovražedná misia.“ Vzdorovito som si založila ruky vbok. Kapitán si 

povzdychol: „ Práve pre náročnosť tejto misie sme vybrali teba, Mad Zoe.“ 

„HA?!“ 

„Nemáš na výber, zajtra ráno o desiatej vzlietneš spolu so svojím doombotom Q4X, ktorý ťa 

bude kontrolovať v priebehu misie, záleží na tebe existencia sveta, Zoe, nezabúdaj na to.“ 

„To ste si vybrali vážne niekoho veľmi vhodného!“ porazene som sa zaborila do kresla. 

Kapitán sa na mňa len pousmial. 

Treskla som do steny a hlavu zaborila do vankúšov. 

„Prečo práve ja?!“ 

Nič iné mi neostávalo, skotúľala som sa z postele a prešla k obrazovke  na protiľahlej stene. 

Prešla som po nej prstom a tá sa vzápätí rozžiarila. 

„Dobré ráno, Zoe,“  ozval sa robotický hlas s britským prízvukom. 

„Neviem či bude práve dobré, Q4X.“ 

„Hlavu hore! Keď uspeješ, zachrániš svet a ostatní ti budú vďačne padať k nohám!“ 

To mi nenapadlo. Zrazu som vyskočila, akoby ma vystrelili z Coltu M16. 

„A keď to pokazíš, každý, kto tú inváziu prežije, ťa bude nenávidieť a budú preklínať tvoju 

dušu, nech hnije v najhlbšom podsvetí.“ 

„Ty teda vieš povzbudiť!“ 

„Od toho si ma vytvorila, nie?“ 

„Vytvorila som ťa, aby si mi pomáhal a nie aby si mi odvrával!“ 

„Asi som pobral niečo z tvojej osobnosti.“ 

„Prestaň rozprávať hlúposti a priprav nás na let.“  zahriakla som ho. 

O pár minút som už plne oblečená stála pred loďou, s ktorou som mala splniť svoju 

úlohu. Na lety malou loďou som bola zvyknutá už z tréningu a navyše som mala Q4X, tak 

som sa letu veľmi obávať nemusela. Stačilo len zadať správne súradnice a tie by ma zaviedli 

na Nitraxiu, ale to by, samozrejme, nemohlo byť ono, keby sa nevyskytol nejaký problém. 

Súradnice sa stratili, preto veliteľstvo poslalo ďalšie. Tie už Q4X úspešne zachytil a mohli 

sme vzlietnuť. 

Prešli sme okolo Klugonu, Frumu a mnohých ďalších zemí, kým sme zastavili na 

zvláštnej planéte. Na výcviku sme sa o zhubných aj o ich planéte učili, ale knihy nehovorili 



práve pravdu. Kam som sa pozrela, boli samé skaly a močiar. Najbližšia hviezda bola blízko, 

takže tu bolo tiež pekelne horúco! 

Keď som svoju loď skryla na bezpečné miesto, kde ju nebola vidieť a čip Q4X som 

premiestnila do prívesku na mojom krku, vydala som sa na miesto, kde sa podľa mojich 

súradníc mala nachádzať základňa zhubných. 

Prechádzala som práve prvým močiarom, keď sa mi zrazu niečo omotalo okolo nohy 

tak pevne, že som skoro vykríkla od bolesti. „Hedera mel.“  Spomenula som si na popínavú 

rastlinu, číhajúcu v močiaroch Nitraxie. V tú chvíľu som si uvedomila, kde som, močiar sa 

akoby zo všetkých strán uzavrel, no bol to však len neškodný obal z rastlín. 

„Nádhera!“ skríkla som a vytiahla svoj svetelný bič. Keď som sa ním zahnala prvýkrát, bola 

som z jednej strany voľná, na druhýkrát sa rastliny okolo mňa rozplynuli a odplazili sa späť 

do hlbín močiara. Ďalej som kráčala, ale stále v pozore, keby sa niečo náhodou rozhodlo 

zaútočiť. Dočkala som sa toho. Napravo odo mňa sa niečo pohlo a ja som ihneď zaujala 

obrannú pozíciu. 

„T-ty si človek?“ ozvalo sa spoza kríku so zvláštne hnedými plodmi. 

„No nie, oholený zhubný! Jasné, že som človek! A teraz už za tým kríkom nestepuj a ukáž 

sa!“ Spoza kríka vyšiel hnedovlasý chlapec, muž, to je jedno, bol taký zašpinený, že keby sa 

na výcviku nenaučíme dobrým pozorovateľským schopnostiam, neurčím ani jeho pohlavie či 

rasu. Pohodila som svojimi dlhými blond vlasmi a nadvihla obočie. Skutočne som nečakala, 

že na mojej misii stretnem aj niekoho iného, ako len kopu mäsožravých rastlín a možno pár 

zhubných, ktorých by som musela zabiť veľmi rýchlo, aby nemohli poslať žiaden signál na 

ich veliteľskú základňu. No namiesto toho som tu stretla človeka. Bolo to zvláštne. 

„Je vás tu viac? A kto vlastne si?“ spýtala som sa s malou nádejou v hlase. 

„Nie, stroskotal som tu už dávnejšie s mojou loďou, žijem tu už dlhší čas úplne sám. Volám 

sa Tom Swinton.“  odvetil mi upierajúc na mňa veľké modré oči. 

„Fajn.“ vykročila som a už som si ho nevšímala. Keby chcel ísť za mnou, tak nech ide, ale 

nech sa mi nepletie do práce. 

„Vidím, že mám tú česť s Mad Zoe.“ V jeho hlase bolo počuť posmešný tón. 

Len som odsekla: „Odkiaľ to máš?“ 

„Tvoja uniforma, ten znak na tvojom chrbte – had v reťaziach. To je Mad Zoe. Si to ty, 

však?“ 

„Áno, ale keď chceš len hovoriť, budeš mi úplne nanič.“ 

„Rozumiem, kapitán!“ zasalutoval. 

„Šibe ti?“ 

„Som na tejto planéte jediný človek už poriadne dlho. Čakáš niečo iné?“ Za odpoveď mi 

nestál, len som pokrčila ramenami a kráčala. Kráčali sme hodinu, ďalšiu a potom zase ďalšiu. 

Dostali sme sa do tmavej priepasti. Kráčala som v pozore, ruky pripravené siahnuť na zbrane 

a zastreliť každého možného útočníka. Po pár minútach chôdze na mňa, na moju veľkú radosť 

vyskočili dvaja zhubní, na Toma tiež. Zrazili ma na zem a ja som prvého prestrelila svojou 

zbraňou. Druhý zhubný odo mňa odskočil a za ním sa objavilo asi osem ďalších. Odstrelila 

som tých dvoch od Toma a ten sa rozbehol ku mne. Obaja sme zaujali obranné postoje a na 

výstrahu vytiahli naše zbrane. Zhubní vydali pár zvukov, podobných cvakaniu a rozbehli sa 

naším smerom. Tom ma od nich odstrčil. 

„Utekaj!“ zakričal. 

„Keď to s tými slizákmi skončíš, dobehni ma!“ zakričala som so smiechom za ním a rozbehla 

sa čo najrýchlejšie od nich. 

O chvíľu som začula krik, plný agónie, zúfalstva. „T-to nemôže... Som ďaleko.“ Práve 

som niekoho zabila, nevedela som, nechala som ho tam, nechala som ho napospas zhubným. 

Snažila som sa na to nemyslieť a pokračovať. Podarilo sa mi to. Konečne som našla ich 

základňu, ktorá len vzdialene pripomínala niečo ako loď. Bola obklopená slizom a celkovo 



pôsobila odpudzujúco. No nič iné mi neostávalo, prikradla som sa k bočnému východu 

a zneškodnila stráže. Bez toho, aby niekto prišiel na moju prítomnosť, som sa dostala do 

ovládacej miestnosti a deaktivovala všetky poplašné zariadenia a kamery. Všetko šlo ako po 

masle, pokým som sa nedostala  na veliteľskú jednotku. 

Tam ma prepadla stráž zhubných a ja som sa ocitla v pasci. Syčali a cvakali. Pár som 

ich zostrelila, ale oni stále pribúdali a pribúdali. Ostala som bez streliva, a tak som vytiahla 

môj laserový bič. Zúrivo som sa okolo seba oháňala, ignorujúc rany, ktoré mi zhubní 

spôsobili svojimi zbraňami. 

Nakoniec som to ale vzdala, nemalo to už žiadnu cenu. Nechala som sa odvliecť za ich 

kráľom. Ten sa na mňa len pozrel a potom prehovoril spoločným jazykom: „Ako vidím, ten 

váš úbohý svet klesol veľmi hlboko, myslí si, že nás dokáže poraziť jedna malá mrcha.“ 

Pristúpil ku mne a schytil ma za bradu a donútil ma pozerať sa do jeho slizom pokrytej tváre. 

Spravila som znechutenú grimasu. Strašne páchol. Po chvíli, čo si ma obzeral, sa znovu 

obrátil. 

„Teraz sa budeš pozerať, ako sa tvoj svet zmení na prach.“ 

Po oku som zbadala Toma, žil a pozeral sa na mňa triumfálnym úsmevom. 

„Oh, tak fajn, ty bastard, celé to bola len hra.“ 

„Chcem žiť, Mad Zoe, urobila by si to isté.“ Pokrčil ramenami. 

Začala som sa hlasno smiať. Pochopila som, prečo na túto misiu vyslali práve mňa. 

Potrebovali niekoho šialeného. Všetci sa pozreli mojím smerom. 

„Takže žiť? Neskoro!“ 

Z môjho prívesku sa ozval hlas Q4X: „Výbuch za 3, 2, 1...“ 

Boli to posledné slová, ktoré som počula. Ešte predtým, než som vyšla z riadiacej 

miestnosti, nastražila som bombu. Ozval sa ohlušujúci výbuch. Základňa zhubných vyletela 

do vzduchu. Môj svet už neohrozovali. Zachránila som svoj ľud. A možno budú spomínať... 

 

 


