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 Mier je umenie, 

 čo dokáže rozvíjať život. 

           Laura Džalajová 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editoriál 
 

  

Milí priatelia. Naše špeciálne číslo školského časopisu sme 

venovali veľmi krehkej téme, téme mieru. Je to nielen krehké 

slovo, ale krehká je aj jeho existencia. Preto všetci musíme 

obhajovať mier a bojovať proti násiliu, pretože svet mieru je 

nádherný a jeho dotyky majú mnoho farieb. Takto to napísala 

Diana z Centráčika a my v našom mimoriadnom čísle ponúkame 

spektrum názorov na svet mieru. 

 

Centráčik 

 

 

 

 

 



  
Mier to je umenie 

 

Nakresliť pekný obraz je ťažké. 

Povedať niekomu do oči pravdu je komplikované, 

ale najťažšie je prijať krutú pravdu. 

Zmieriť sa s nepriateľom, 

ktorý  nám stále ubližuje a uráža, 

je  namáhavé  a vyčerpávajúce. 

 

Ľudia trpia a je čoraz ťažšie a ťažšie 

odháňať mraky nepokojov a zloby.  

Počúvajme však svoje srdce, 

konajme podľa neho a nie podľa slov iných. 

Zmierme sa s pravdou, ktorá bolí, 

ale možno nám raz  nemilosrdné slova  

zachránia  život. 

Pretože mier je často na spadnutie, 

nezabudnime, že je naozaj umením. 

Umením žiť, odpúšťať, podeliť sa s vôňou života. 

 

Bez mieru  slnko nevychádza, 

vtáci netrilkujú, deň sa stáva nocou. 

A chceme predsa, 

vidieť  farebný svet, 

počuť smiech nevinných detí 

a darovať lásku inému človeku. 

  

                                                            Kristína Drotárová 

 

Je mier umenie? 

 

V mieri žiť  veľmi chceme, 

o  to sa  veľmi usilujeme. 

Každý človek iný je,  

no jedno máme spoločné: 

Matičku zem zachrániť 

pred zlobou a hnevom. 

Len mier aby vládol svetu 

a nenávisť nech slúži peklu. 

Zlo aby sa stratilo 

a  ľudí len mierové  

slnko pálilo. 
 

                                  Martina Mňahončáková    

 

 



 

Mier - cesta života 

 
               Čo je v skutočnosti mier? Dá sa mier merať alebo vážiť?  Je mier medzi nami? Nad 

týmito otázkami sa už často zamýšľam. 

             Nie, mier nie je žiadna fyzikálna veličina, je to stav, v ktorom sa nebojuje, alebo keď 

máme pokoj v duši. Život je cesta uzmierenia, pretože všetci ľudia chcú žiť v mieri 

s výnimkou menšín, pre ktoré je mier nevýhodný alebo neprístupný. Podľa mňa je mier 

potrebný, pretože bez mieru by sme žili vo vojnách a hospodárskych krízach. Mier je 

potrebný pre celý svet, aby všetci ľudia boli seberovní.  

           Niektoré krajiny si mier nemôžu dovoliť preto, lebo to ich vodcovia nedovolia. Ale 

prečo? Všetko má svoj zmysel, mier aj vojna. V dnešných dobách ochraňuje celosvetový 

mier Organizácia spojených národov, ktorá rieši problémy, ktoré by mohli viesť k vojne 

alebo k nepokojom. Ale aj tak si myslím, že pri porušovaní mieru by mal vinník  byť 

potrestaný a nie omilostený,  akoby nič nespáchal aj keď veľakrát tomu tak je . V dnešnej 

dobe sa politici snažia všetko riešiť mierovou cestou, ale to aj tak nepomôže, a preto 

väčšinou musia riešiť radikálne, a to pomocou vojny. Táto situácia je pre niekoho 

nepríjemná, ale pre odporcov, ktorí to vyvolali, je to poľahčujúca okolnosť. V minulosti bol 

mier vydobytý krvou a mečom. V dnešných dobách sa krehký mier musí neustále strážiť, 

aby nedošlo ku krviprelievaniu, ktoré vyhovuje fanatikom a cynikom. Práve oni chcú 

poštvať celý svet proti sebe. Ako povedal jeden z nich, Josif V. Stalin: „Keď zomrie jeden 

človek, je to smutné, ale keď zomrú milióny, je to štatistika“ . Takýto výrok odhalí skutočnú 

pravdu o ľuďoch a ja osobne si myslím, že mier v dnešnej dobe i v minulosti bol udržiavaný 

za obrovskú cenu životov.  

                Žiť v mieri je v dnešnej dobe nutné, lebo ľudia nechcú žiť v strachu a obavách, ale 

chcú žiť v pokojnom svete.  

 

                                                                                                                              Patrik Kavuľa   

                                 Zmysel života – cesta mieru 
 

Milióny ľudí na svete 

a každý z nich niečo hľadá. 

Raj, kde mier s úsmevom nájdete, 

kde sa život z črepov skladá. 

 

Mier je základ tejto Zeme. 

Ak je zloba, nie je nič. 

Len si v mysli pamätajme, 

ak nie zhoda, potom bič. 

 

Dnes sa usmievaj,  plač zajtra 

a vrav si to každý deň. 

Lebo ak úsmevy sa vytratia,  

pôjde z bitiek do vojen. 

                                                         Miriam Jackaninová 

 



 

Pretože som žena 

 

Som iba človek. Mám pocity, túžby, nálady, prežívam radosť a šťastie, ale aj smútok 

a bolesť. No rovnako ako mnohé nežné pozemské bytosti som dievča. A podľa niektorých je 

to problém. No prečo?  

Som v niečom iná? Som horšia? Som tá, čo si zaslúži trpieť za to, kto je? Nie. Tak 

prečo je na ženách a mladých dievčatách páchané toľké zlo? To, že Thomas Edisson bol 

muž, že Albert Einstein bol muž, to, že George Washington bol muž a že väčšiu časť 

budovateľov dejín a dnešnej populácie tvoria muži nie je dostatočný dôvod na to, aby sme 

boli označované za menejcenné stvorenia, ktoré trpia, pretože sa to páči niekomu inému.  

Ak by som mohla, ak by som mala možnosť akokoľvek ovplyvniť fakt, že napríklad 

v arabských krajinách má žena nižšiu hodnotu ako ťava, tak by som to spravila. No svet mi 

túto možnosť neponúkol. Ale to, že sme ženy, z nás nerobí terče, otrokov, pokusných 

králikov, hračky, neživé predmety, na ktorých utrpení sa iní zabávajú alebo sa mu nečinne 

prizerajú. No ak by sme sa ako ženy spojili a dokázali, že sme rovnako dôležité a že po sebe 

nenecháme nikoho šliapať, nedovolíme, aby nám niekto ubližoval a budeme sa brániť 

a bojovať za ,,ženské“ práva, dokážeme, že nikto nemá dôvod na to, aby povedal, že to 

nemôžeš, ale naopak musíš spraviť, pretože si žena.  

Ak by sa Napoleon na svojej výprave do Ruska nezastavil za svojou milenkou, došlo 

by k vojne .... žena zabránila krviprelievaniu. Ak by Mária Terézia nezaviedla povinnú 

školskú dochádzku, žiadny ďalší muži, ktorí neboli šľachtického pôvodu, by nevedeli čítať, 

písať, počítať a neboli by dostatočne vzdelaní ....  dala mužom vzdelanie. Ale čo okrem 

hmotných vynálezov spravili muži pre ženu? Prečo sme osočované za to, čím sme? Odpoveď 

na túto otázku nie je jednoznačná, ani jednoduchá. No ja som odhodlaná dokázať, že nech 

má na takéto konanie ľudstvo akýkoľvek dôvod, nie je dosť závažný... a prečo? Pretože som 

.... a som žena 

 

 

Miriam Jackaninová 

  

  

Svet mieru 

 

Svet  mieru je nádherný. 

Priateľa si nájdeš. 

Jeho dotyky majú  

mnoho farieb. 

Život s ním je krásny.  

Aj spev cítiť v každom 

jeho slove  a vtedy  

teplo nás zaleje až po uši. 

 

   Diana Jancurová 

 
 



                Radosť 
 

Mnoho ľudí,  no jedna dedina, 

mnoho detí, no jedna rodina.  

Pravda svetská vyriekla, 

zlo, to patrí do pekla. 
 

A dobro len do neba, 

kde nič k šťastiu netreba. 

Láska, radosť, dobrá vôľa, 

keď chceš, tak sa všetko zdolá. 
 

Všetko ide, ak sa chce, 

šťastie sú každodenné Vianoce. 

Musíme si pomáhať, 

radosť, lásku rozdávať. 
 

Život v šťastí  už je tu, 

chyť priateľa za ruku. 

Budeme sa radovať, 

spoločne sa zabávať.  

  

                         Miriam Jackaninová 

 

Rozhodnutie 

 

Na každej križovatke 

sú kamienky. 

Menia farbu 

na dôveru. 

V dôvere je osud 

rozhodnúť sa  

o mojej dúhe šťastia. 

Čo si vybrať? 

Predsa cestu mieru. 
 

                            Soňa Cimbalová 

 

Dúha mieru 
 

Farebná a  krásna 

je dúha mieru. 

Malé kvapky života 

nás tešia. 

Poďte ich chytať, 

kým sa to dá. 

                             Lívia Kuriplachová 

 

 

 



  Pozdvihla som svoj hlas 
 

      Len tak sedím a uvažujem nad svetom. Myslím si, že tento svet je  veľmi skazený. Ale  

pomôže to? Dnes už treba konať a nečakať čo bude, pretože udalosti okolo nás si to vyžadujú.  

     Ľudia zabúdajú na krásne veci, či už rodinu, priateľov alebo malé drobnosti každodenného 

života. Zaujíma ich len moc a peniaze. Najsmutnejšie je na tom celom to, že skazení ľudia robia 

zlé veci. Je to už prakticky na celom svete. A to nielen v Iraku, Afganistane, Pakistane...  

      Ako je to u nás v Európe?  Aj u nás v Európe je nezadržateľné zlé správanie. Dievčatá, ženy 

sa ešte stále stávajú obeťami násilia, vykorisťovania, vylúčenia či diskriminácie.  Prečo mnoho 

mladých dievčat i žien sú obeťami násilia? Nemôžu ísť ani s kamarátkou na kávu, čo je u nás 

bežné, ale musia sa doma starať o muža a o deti. Musia všetko roniť tak,  ako káže muž. To je 

podľa mňa  veľmi škaredá vec, ktorá by sa ženám diať nemala. Nie raz sa stavajú teroristické 

útoky. Príde väčšinou muž a odpáli sa na mieste, kde je veľa ľudí, hlavne kresťanov. Odmalička 

sú tak vychovávaní, že po smrti budú žiť vo večnom blaženstve  a pre nich neveriaci a ženy nič  

neznamenajú.  Je smutné, že už sa to stáva bežne aj v Európe.  

     Najnovšie to bolo v Nemecku. Je to preto, že imigranti prúdia do Európy? A že politici s tým 

nič nerobia? Ja si myslím, že áno a keď, tak iba naoko sa riešia problémy, ktoré ženy trápia. 

     Aj u nás na Slovensku zažíva každá piata žena násilie. Prečo asi? A ženy s tým nič nezmôžu. 

Ja si myslím, že mali by zasiahnuť politici a  mali by určiť aj pravidlá. Napríklad to, aby žena 

bola nedotknuteľná a vážili si ju.  Postoje takých ľudí  a ich správanie k ženám sa mi nepáči. 

Nech si vyznávajú náboženstvo, ale nech si ctia ženy. A preto som sa zúčastnila na podujatí 

Vypískajme násilie na ženách. Toto podujatie sa konalo v Bratislave. Z roka na rok sa tam 

schádza viac ľudí. Myslím si,  že na takýchto podujatiach by sa mali ľudia zhromažďovať vo 

veľkom počte. Môžu prispieť k mnohým zmenám. Mohol by sa založiť sviatok Deň dievčat 

a žien. Tento sviatok by bol pre všetky dievčatá a ženy bez rozdielu.  

     Dúfam, že sa tento svet spamätá a že si muži uvedomia na celom svete, aká je žena dôležitá. 

Tiež dúfam, že  svet bude žiť v mieri a pokoji. Mám zo seba dobrý pocit, že môj hlas prispel 

k diskusii o  ženách utlačovaných rasizmom a nespravodlivosťou.  

 

Natália Frandoferová 

 

Šťastie 
 

Letím za šťastím 

Pieseň vetra 

upokojuje  

moje  srdce 

Jemná pavučina  

sa dotýka mojich líc 

a pavúčia sieť  

sa mení na  hojdačku  

Krehký deň je jemný  

ako objatie kamaráta. 
 

                              Lívia  Kuriplachová 

 

 

 



 

Radosť  z mieru 

 

Svieti zlaté slniečko   

všetkým deťom na svete. 

Líčka sa im červenajú 

bez rozdielu pleti, 

tváričky sa usmievajú  

a všetky sa spolu hrajú. 

Nespočítaš, koľko sĺnk 

žiari v očiach miliónov detí. 

  

Všetkým patrí krásne detstvo. 

Veď mier je kúzelník 

a dokáže veľa vecí – 

rozžiariť tváre miliónov detí. 
 

                                              Tibor Hanas 

 

Slová 

 

Farbami si kreslím dúhové srdiečko. 

Do  srdiečka napíšem slová, 

ktoré lúč vysypal z rukáva. 

Slová  o mieri, 

ktorý ma nádhernú 

vôňu zeme a života. 
 

 Kristína Drotárová 

 

 

Deň mieru 
 

Svet je plný 

krásnych vecí 

ktoré sú ako 

kvety na lúke. 

Tráva je mäkká 

ako vankúš 

a voňavá ako kvet. 

Aj motýle 

šantia v mieri  

s radosťou                                   

                                             Lívia Kuriplachová 

 

 

 



 Listovanie v našich školských prácach 
 

Otče náš, dávaš ľuďom lásku, posväť  každého, kto  je nám na pomoci, 

buď s tým, kto Ťa potrebuje,  daj každému milosť mier a lásku. 

Odpusť tým, ktorí Ťa nemajú radi, nedaj odlúčiť matky od detí, 

ale daj nám radosť, potešenie a veľa milosti,  

lebo chceme mať dobré srdiečko ako Ty. 

                                                                                                       Kristína  

 

Moje tajomstvá 

 

Verím, že slniečko 

bude stále svietiť. 

Chcem, aby nebol zlý  

v svete nik. 

Ukladám tajomstvá  

do srdiečka. 

Zamykám ich,  

aby ich nik nepoznal. 

                                   Diana 

 

 

 

 

 

       Mier je verný priateľ,  na úsmev vždy naletel. 

       Či už starý a či mladý, každý si ho veľmi váži. 

    

                             Andrea 

 

Mier je radosť,  šťastná  duša človeka. 

Sladko sa cítim ako koláčik, srdce mi búši ako lusk. 

Neznámi posielajú veľký pozdrav z vesmíru. 

Ráno k nám príde veľká novina.  
                   Sidónia 

 

Mier 
 

Mier je výzva pre 

človeka, ktorý ma 

radosť z iných. 

Srdce sa smeje, 

keď vidí 

ranný lúč slnka 

a teší  sa z nádeje,  

ktorá chveje. 

                           Kristína 

 

 

 

Život 
 

Cesta mi  šepká  

aby som išla 

za myšlienkami života 

ktoré  mi pripomínajú 

žeravé slzy 

Duša  mi zas hovorí 

o láske z neba 

ktorá  mi púšťa 

bozky na líca 

Len ja jediná 

sa musím rozhodnúť 

kráčať po ceste mieru 

                                  Kristína 

Mier 
 

Ťažko je žiť, ťažko sa smiať, 

keď iný z vás si robia živý terč. 

Mier, to je raj, možno raz bude, vraj. 

Všetko raz bude ako má byť, 

Mier zasa bude  pre všetkých nádhera. 

 

                                                             Diana 
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