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Milí priatelia, 

 

 kniha s názvom „Najväčšia hodnota môjho života” je druhou knihou kampane Červené 

stužky. Vznikla z príspevkov literárnej súťaže III. ročníka kampane, do ktorej boli pozvaní žiaci 

všetkych typov stredných škôl. Teší nás, že téma vyvolala pozitívnu odozvu v mladých ľuďoch 

(210 príspevkov zo SŠ a 20 príspevkov zo ZŠ). Aj vďaka tomu má kniha má viac dielov: I.diel - 

próza, II. diel - poézia, III. diel - príspevky ZŠ a IV. diel - Drogám. 

Bola uvedená téma v súlade s filozofiou kampane? Sme presvedčení, že áno! Ak mladý 

človek bude mať hodnoty, akými sú rodina, skutoční priatelia a pravá láska, na prvom mieste vo 

svojom živote, nájde aj svoj zmysel života a túžbu prežiť život naplno. Teší nás, že práve rodina, 

skutoční priatelia a pravá láska sa najviac objavovali v zaslaných príspevkoch. Teší nás aj záujem 

mladých ľudí písať o hodnotách života a vážime si hlavne tie práce, ktoré boli osobnou výpoveďou. 

Vyberáme z jednej zo zaslaných prác: “Na túto tému sa mi dobre písalo. Hneď som vedela, o čom 

mám písať. Nebolo by zlé, keby sa ľudia k tejto téme vyjadrovali častejšie. Podľa mňa jej nikto 

nevenuje veľa pozornosti a často sa na ňu zabúda.” Príspevky neprešli jazykovou ani literárnou 

korektúrou. Sú vložené do knihy v takej podobe, v akej  boli zaslané.  

Knihu by sme chceli venovať všetkým mladým ľuďom. Vám, ktorí ste otvorili svoje vnútro 

a predstavili nám svoje prežívanie. Ďakujeme. Knihu chceme tiež venovať absolventovi Gymnázia 

sv. Františka v Žiline Michalovi, ktorí leží po ťažkou úraze v FNsP v Žiline. Je nám drahý a aj 

týmto spôsobom ho chceme sprevádzať v jeho utrpení. 

 

PhDr. Anna Poláčková a PhDr. Marta Višňovská 

za kampaň Červené stužky 

 
 
Žilina 1.december 2009 
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Čo je pre mňa najdôležitejšie v živote ? 

 
 

Pre mňa je dôležité všetko. Rodina, priatelia, láska, zdravie a ešte mnoho ďalších vecí. 

Všetko má svoje plus aj mínus. 

Pre mňa je veľmi dôležitá rodina. Neviem aké by to bolo byť bez rodiny, ale myslím, že 

veľmi zlé. Je pravda, že som teraz sklamala mamu, ale každý robí chyby. 

Pýtate sa čo som spravila? Stratila som jej dôveru činom, na ktorý tak ľahko nezabudne. Ľutujem aj 

to, že sa o mňa môj otec nestará už 15 rokov. 

Myslíte, že keby ma uvidel na ulici, že by ma spoznal? Ak si myslíte že áno, tak ste na veľkom 

omyle. Po 15 rokoch stratil moju dôveru a už by som mu nevedela povedať „otec“. Dúfam len 

jedno, že sa v mojej rodine všetko utrasie a bude to ako pred tým . 

Ale pýtate sa čo je pre mňa najdôležitejšie v živote? Asi to bude znieť čudne, ale sú to moji 

priatelia. Prečo? V poslednom čase prežívam ťažké obdobie a oni sú stále pri mne. Vždy ma 

podporujú a utešujú. „ Neboj, bude to lepšie!“. Stoja pri mne vždy, keď ich potrebujem. A to si na 

nich veľmi vážim. Neviem, čo by som urobila, keby sa táto naša partia rozišla. My sme partia, ktorá 

sa spoznala vďaka folklórnemu súboru Dunaj. Keď som prišla prvýkrát na tréning hneď som si 

uvedomila, že tu sa budem cítiť dobre. Vládla tam priateľská atmosféra. A vládne tam dodnes, už 

som tam 2 roky a som šťastná, že som tam išla. Teraz zisťujem, že k priateľom mám oveľa lepší 

vzťah ako k rodine. Cítim to tak, že priateľom môžem povedať veci, ktoré napríklad mame nie. 

Z mojich kamarátov mám rada všetkých. Jasné, že sa stane, že sa občas pohádame, ale to sú hádky 

typu, že 5 minút sa nebavíme a potom: „Prepáč ja som to tak nemyslela.“ Je to tak aj s rodinou ? 

Nie. Tam keď sa pohádame, tak sa nebavíme aj týždeň. 

 Viem, znie to naozaj čudne, ale v tomto období sú pre mňa naozaj najdôležitejší priatelia. 

Za nič by som ich nevymenila. Mám ich veľmi rada! Pripúšťam (tak trocha aj dúfam), že príde ten 

čas, kedy sa to zmení a v našej rodine opäť zavládne pohoda. Ja potom budem môcť s kľudným 

srdcom vysloviť myšlienku, že najdôležitejšia je pre mňa RODINA. 

 

 

        Beáta Pinke 
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Najväčšia hodnota môjho života 

Myslím si , že každý človek kráčajúci po tejto zemi , či už dobrý , zlý , malý či veľký má 

niečo , čomu hovorí životná hodnota . Je to čosi , čo si cení najviac . Pre niekoho sú najväčšou 

hodnotou skôr materiálne veci ako šperky, nové autá , drahé šaty , domy ,  luxusné sídla. Iní si vážia 

veci , ktoré sú abstraktnejšie : svoju  

rodinu – napr. matku  snažiacu sa dať zo všetkých síl svojim deťom lásku a bezpečie . Otca 

zabezpečujúceho        

financie , vštepujúceho deťom úctu a poriadok . Alebo súrodenca , s ktorým nám nuda nikdy 

nezaklope na dvere.  

Pre väčšinu je to napr. priateľstvo , prípadne zdravie  , vzdelanie.                                          

 Pre mňa je to láska . Láska , cit taký silný , že dokáže pohnúť národy . Láska , ktorá je v 

živote tak potrebná ako soľ . Veď ak by sme nevedeli milovať , nedokázali by sme nič precítiť 

a napokon by z nás ostal len kus chladného , bezduchého ladu . Nemohli by sme žiť v rodine , 

neprechovávali by sme ju k svojim deťom alebo partnerovi .  

 Partnerská láska je pocit , ktorý môže donútiť plakať, ale i smiať sa . Zatočí životom na plné 

obrátky , obráti ho iným smerom a ani nevedno ako. Ak sa mu pozriete do očí a v bruchu vám 

začnú lietať motýle a ešte k tomu máte ten zvláštne fascinujúci pocit v srdci , tak viete , že je to ten 

pravý človek , stvorený iba pre vás . Cítite sa s ním v bezpečí , je to niekto , kto neustále stojí pri 

vás , aj keď ide o úplne uletený návrh . Je to niekto , kto vám rozumie , utrie vám slzy a postaví vás 

opäť na nohy , aj keď ste už na samom dne . Zrazu svet neuvidíte taký šedý  , smutný a zlý , stáva 

sa pre vás farebnejším . J a osobne by som sa bez lásky nezaobišla . Cítila by som sa ako duša 

uzavretá vo veľkej klietke , od ktorej nemám kľúč . Ak by som nemala lásku , nevedela by som si 

vážiť ani sama seba , pretože aj na to je láska potrebná . Pre mňa je to najväčšia hodnota , ktorú si 

môžem nechať , prijímať a dávať . Dodáva mi odvahu postaviť sa proti nepriateľovi , ale veľakrát aj 

proti vlastnému priateľovi . Učí ma bojovať za to , čo milujem . Je to isto-iste tá najdôležitejšia 

hodnota , aj keď si to mnohí neuvedomujú . 

   

Lucia Voltemarová  
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Čo je pre mňa v živote najhodnotnejšie 

 

Pri otázke: „Čo je pre mňa v živote najhodnotnejšie" som si spomenula na vetu, ktorú som ako 

dieťa počula vysloviť herca Stana Dančiaka v istej relácii „ To najcennejšie čo človek má, si 

uvedomí až keď to stratí.". 

Je to síce myšlienka už stará, ale rokmi overená a stále pravdivá. Myslím si, že človek môže 

mať všetko, peniaze, slávu, luxusné veci , ale ani to ho neurobí šťastným ak nemá zdravie. Veď 

to sa za peniaze kúpiť nedá. 

Mnohí z nás, a hlavne mladí ľudia, berú svoje zdravie ako samozrejmosť a veľmi často s ním 

hazardujú. Pri tom si neuvedomujú, že stačí sekunda a môžu prísť o to najcennejšie. Ich život 

sa v momente môže zmeniť o 180 stupňov. 

Čoraz častejšie sa stretávam s ľuďmi, ktorým ich životnú cestu prekrížila nejaká choroba alebo 

úraz . Je pre mňa ťažké sledovať ich životné osudy a ich neľahký boj s chorobou. Vidím, že takéto 

situácie veľmi zasiahnu život celej rodiny a priateľstvá. Sú akousi skúškou ich súdržnosti. Veď 

všetko sa dá zvládnuť ľahšie, keď vás má kto podporiť, povzbudiť a pomôcť s problémami. 

Nie nadarmo sa hovorí: „V núdzi spoznáš priateľa.". Som rada, že moja rodina a moji priatelia 

sú tí, na ktorých sa môžem vždy spoľahnúť v rôznych situáciách. Dúfam, že aj oni si to môžu 

povedať o mne. 

Môžem úprimne povedať, že hodnoty, ktoré sú pre mňa na popredných miestach, a ktoré si 

veľmi vážim sú zdravie, rodina a priatelia. 

 

       Daniela Odelgová 
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Svitanie 

Z ničoho nič som otvorila oči do absolútneho ticha. Vôbec som tomu nedokázala rozumieť. 

Týždňami takmer každodenného vstávania do školy som sa naučila nechtiac vstávať presne o päť 

minút skôr, ako mi zvoní budík. No väčšinou je už prekrásne slnečné ráno alebo neprehliadnuteľná 

tma dopadajúca sem z okna oproti mojej postele. Presne taká tma, do akej som vstávala posledný 

týždeň, ktorý bez prestania pršalo. No aj keď som ešte stále ležala pod teplou perinou, bola rozospatá 

a spomalená, niečo sa mi na tomto ráne nezdalo. V prvom rade asi to, že v izbe som mala šero. 

Šero, cez ktoré som rozoznávala siluety nábytku. Ale toto bolo šero, nie úplné svetlo, ani totálna 

tma. V druhom bode ma zarazil fakt, že mi niečo akoby chýbalo a potom som si uvedomila, že je 

všade ticho. O niečom takom sa mi v týchto upršaných dňoch ani len nesnívalo. Avšak najviac ma 

prekvapilo, a trochu aj zneistelo zistenie, že mi ešte stále nezvonil budík, aj keď už takto rozjímajúc 

ležím v posteli istotne dlhšie, než päť minút. 

Mierne prestrašená som sa v momente natiahla po mobil, až ma zabolelo v stále stuhnutej ruke. 

Meravými prstami som odblokovala klávesnicu a ostala som poriadne šokovaná, keď som zistila, 

že do vstávania mi chýba ešte minimálne hodina a pol. Najrozumnejšie by asi bolo opäť zaspať, no 

mne sa už spať nechcelo a pravdou je aj to, že spať mi nedala záhada so šerom v izbe. Vyskočila 

som teda z postele najrýchlejšie, ako som stále mierne ospalá mohla, a ponáhľala som sa k oknu. 

Obomi rukami som roztiahla závesy, presne tak, ako to robievajú herečky vo filmoch či videoklipoch 

donekonečna opakujúce túto scénu, a zahľadela som sa na svet za oknami. 

Svietilo slnko. Oslepujúco svietilo slnko a nepršalo. Zlatistá žiara ranných lúčov polievala všetko na 

dosah životodarnou energiou a krásou. Všetko sa akosi trblietalo, žiarilo, akoby aj kvety a veci 

chceli pomôcť slnku v skrášľovali sa. Nič nenaznačovalo tomu, že ešte včera večer po tejto kráse 

udierali nespočetné množstvá malých, no aj napriek tomu ničivých kvapiek dažďa. A 

pochmúrne, depresívne počasie? Z toho už ostala iba ponurá súčasť minulosti. 

Ani mi pri pohľade na toto všetko neprišlo také zvláštne to, že v teple slnka sa rozplynuli všetky 

moje depresívne myšlienky a nálady ostatných dní, a všetko začalo byť akési svetlejšie. A to 

dokonca aj dnešná písomka zo zemepisu (veď som sa na ňu učila skoro celý večer), či poobedňajšie 

doučovanie z fyziky, ktoré nemám v obľube už od prvej hodiny. 

                                                                          Eva Prcínová 
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Najväčšia hodnota môjho života 

 

Každý človek sa už určite pozastavil nad touto myšlienkou. Ja sa ňou zaoberám tuším každý deň. 

Vždy keď rozmýšľam, čo je najdôležitejšie v živote, nedostanem sa k presnému záveru. Veď koľko 

vecí, koľko ľudí mám v živote rada. Všetko toto je pre mňa dôležité. No najťažšie je vybrať si čo 

asi tak najviac. Veď to môže byť rodina, priatelia, láska a zdravie. Je ťažké posadiť na prvé miesto 

jeden z týchto pokladov. Nežiadajte odo mňa aby som vám povedala, čo presne je to 

najhodnotnejšie v mojom živote. Veľa ľudí na prvé miesto dáva rodinu. Zabúda však na ostatok. Je 

vážne rodina najdôležitejšia? Samozrejme. Bez rodiny, ktorá pri nás stojí odvtedy ako sme uzreli 

svetlo tohto sveta, svet by nebol taký ako je. V kruhu svojich blízkych sa pohybujeme dennodenne, 

sú pre nás oporou, sú pre nás akoby anjeli strážny. Tak prečo nedať rodinu na prvé miesto? Pretože 

je tu aj priateľstvo. Hovorí sa, že každý človek by mal mať len jedného skutočného priateľa. Ale 

naozaj sa to dá? Podľa mňa nie celkom. Mám mnoho veľmi dobrých priateľov, no len pár takých, 

ktorým poviem naozaj všetko. Viem, že im môžem úplne veriť, že ma podporia, že proste pre mňa 

urobia všetko, aj nemožné. Tak prečo aj priateľov nedať na prvé miesto? Pretože je tu zdravie. 

Zdravie je pre každého človeka akýmsi pokladom, ktorý si môže strážiť len on sám. Zdravie je 

niečo, čo je nadovšetko vzácne. Mnohí ľudia si ani neuvedomujú aké majú šťastie, ak sú zdraví. 

Veď na svete existuje mnoho, mnoho ľudí, ktorí nie sú zdraví a pre pevné zdravie by dali všetko. 

Takže aj zdravie patrí na prvé miesto. A je tu ešte láska. Láska, tá ktorá prúdi v žilách každého 

ľudského tvora. Ľudia si možno ani neuvedomujú, koľko lásky sú schopní rozdať. Láska je všade, v 

rodine, v priateľstve, pri milovanej osobe, láska sa dokonca týka aj zdravia, bez lásky by nebol svet 

taký krásny ako je.  

Tak teda. Najdôležitejšou hodnotou života nie je len rodina, priateľstvo, zdravie a láska, 

najdôležitejšou hodnotou pre mňa a pre nás všetkých je samotný ŽIVOT a všetko, čo k nemu patrí. 

 

          Ivana Vácalviková     
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Najväčšia hodnota môjho života 

 

      „Čo je v živote pre mňa najdôležitejšie, čím trávim svoj čas, načo vynakladám svoju energiu, čo ma 

teší?“ 

     Táto otázka sa otočí v každom človeku. Jedni hovoria, že zdravie, iní láska, no veľa ľudí 

tvrdí, že peniaze. Podľa mňa to tak celkom nie je. 

       U mňa na prvom mieste stojí láska. A pýtate sa prečo? Na túto otázku existuje jednoduchá 

odpoveď. Lebo je všade, na celom svete, každý jeden človek, každá živá bytosť  na tejto zemi má 

v sebe lásku. Každý ju však prejavuje iným spôsobom. Je to krásny cit, ten najkrajší, dokáže tak 

nádherne bolieť, ale aj vyčariť úsmev, radosť i krásu môjho života. Keď niekto ľúbi a je ľúbení, 

dokázal by pre toho druhého spraviť čokoľvek na svete. Telo človeka sa naplní láskou, plameňom, 

ktorý v nás neustále horí. Tento cit je v našom srdci ten najkrajší, pretože má mnoho podôb . Každý 

prežívame inú lásku: lásku k rodine,  priateľom, zvieratám, koníčkom... 

    Všetok zmysel života sa naplní tam, kde je dostatok lásky, pretože láska nás všetkých spája. 

Láska má v sebe obrovskú moc. Je silnejšia ako smrť. 

         Láska nie je len obyčajné slovo, je to skutok. Lásku potrebuje každý, s láskou vidím zmysel, 

krásu i radosť môjho života. 

       

 

                                            Lívia Ďumbierová 
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Báseň o priateľstve 

 

Priateľstvo je ako strom. 

My sme na ňom listy. 

Tí, čo z neho odpadnú, 

nie sú takí istí. 

 

Priatelia sú iba tí, 

                   čo priateľov majú, 

                   a čo o nich naozaj stoja a dbajú. 

 

Magdalénka Lodňanová 
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Najväčšia hodnota môjho života 
 

Najväčšia hodnota môjho života sú asi moji priatelia a moja rodina. Nepíšem to preto, lebo musím 

niečo vymyslieť na túto tému ale je to tak. Keď nás naša výchovná poradkyňa pani učiteľka 

Šuleková poprosila o pomoc, či by sme niečo nenapísali na túto tému, pretože naša škola sa 

prihlásila do kampane „Červené stužky “ nevedela som čo napísať. No potom som si spomenula na 

zopár situácií v mojom živote, na moje problémy, keď som sa tešila, keď som bola smutná, keď 

som nevedela čo robiť od radosti alebo naopak, keď som si myslela že celý deň nebude stáť za nič. 

V týchto momentoch som mala pri sebe stále svojich najbližších a to mojich priateľov a rodinu. 

Keď sa jedného dňa stalo, že som prišla do školy smutná alebo som mala nejaké problémy, vždy 

stáli pri mne, aj keď mi v tej chvíli nevedeli pomôcť.  Oni sú mojou oporou, mojim šťastím a bez 

nich by som bola nikto. Cením si ich najviac na celom svete. Je kopa tých vecí, ktorých sme spolu 

prežili a máme kopu spoločných zážitkov. Nič nie je lepšie ako keď vieš, že sa môžeš na niekoho 

spoľahnúť, niekomu niečo povedať, ten pocit, že máš stále niekoho pri sebe a môžeš tomu človeku 

naozaj veriť.  

Viem, že niektorí ľudia nemajú naozajstných priateľov a nemajú sa s kým porozprávať. O to viac si 

cením to, že ja ich mám. No aj keď občas to nie je medzi nami také ružové, ako sa zdá,  viem, že 

stále keď sa pohádame sa zas zmierime, to je na tom to najkrajšie. 

Môj obľúbený citát: „Priateľstvo je, keď môžete človeku povedať všetko, i to najhoršie a bude vás 

mať rovnako rád." 

Proste keby človek nemal priateľa, tak ten svet v ktorom žije by bol jednoducho nudný a o ničom. 

Veď mať priateľa je ten najkrajší dar, aký si človek môže priať... 

               Lucia Krivu ľková 
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Krátky náh ľad do hlavy teenagera 

V tejto práci by som chcela vyvrátiť mylné myšlienky o tom, aké sú najväčšie hodnoty pre život 

nás, teenagerov. 

Väčšina ľudí, ktorí už zabudli na svoju mladosť si myslí, že pre detská v mojom veku je 

najdôležitejšie to, aké má kto oblečenie alebo či pod stromček dostane nový mobil. No opak je 

pravdou. Je síce isté, že aj na tom nám záleží, ale taktiež ako každý iný aj my máme svoje 

problémy a starosti. Napríklad aj keď sa udeje niečo v rodine a my sa tvárime akože nič a 

nedávame svoje pocity najavo, predsa len sa nás to dotkne, a potrebujeme sa o tom s niekým 

porozprávať, lenže ak nedávame najavo naše súcitenie s rodinou, automaticky sme odpísaní ako 

niečo bezcitné, čo len pýta peniaze. 

A práve naše pocity z nás robia niečo viac ako len „márnice peňazí" . Aj keď sú pre náš život 

podstatné pekné šaty a technika, ani zďaleka pre nás neznamenajú toľko ako zdravie, pretože nám 

na nich záleží. Taktiež naši priatelia a ľudia na ktorých nám záleží sú pre nás veľmi dôležití, 

pretože občas aj my máme obdobia, kedy sa potrebujeme vyrozprávať či o niečom sa poradiť. Veď 

najlepší priateľ je nadovšetko. A rodina? Rodina je niečo, na čom nám určite najviac záleží aj 

keď sa to možno niekedy nezdá, pri hádkach zo svojimi súrodencami či odvrávaní rodičom, aleje 

to tak . Rodina je to najdôležitejšie v našom živote. 

 
 

       Lucia Salayová   
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Hodnoty môjho života 

 

    Čo sú hodnoty môjho života? Najväčšou hodnotou môjho života sú moji rodičia, ktorí sa snažia , 

aby môj život mal zmysel a hodnoty, ktoré sú trvalé. 

     Hodnotou môjho života sú pre mňa aj moji štyria bratia s rodinami a tiež starí rodičia. Starý tato 

v Trnovom a starká vo Vyšnom Žipove. Vo Vyšnom Žipove mám aj tetu Maju a najlepšiu 

sesternicu Janku  pod slnkom, ktorá je super           a perfektne si  rozumieme, aj keď je odo mňa 

o sedem rokov staršia.  

     Ďalšou hodnotou môjho života je tanec. Tancujem rád vo folklórnom súbore Stavbárik , kde sú 

dobré vedúce Danka a Marianka. Tiež je tu úžasný kolektív chalanov a dievčat.  

      Ďalšou hodnotou môjho života je zbierka lega , z ktorého si staviame všetko možné s mojím 

synovcom Tomášom, ktorý je o rok mladší.  

    Jednou z hodnôt môjho života je škola, kde ma učia , ako vyzerá svet, učia ma cudzie jazyky 

a mnoho ďalších potrebných vecí pre život. 

     Čo je vlastne hodnota môjho života? Je to mozaika drobných hodnôt,  a preto môžem povedať , 

že hodnotou môjho života je život sám. 

                                                               Michal Huliak 
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Najväčšia hodnota môjho života 

 

Podľa mňa je jednou z najväčších hodnôt a najcennejším darom v živote človeka ZDRAVIE. Preto 

by sme sa s ním nemali zahrávať a zbytočne pokúšať osud. Až vtedy, keď je človek naozaj chorý, 

spozná, aké šťastie je byť zdravý.  

Najmä mladí ľudia si myslia, že byť zdravým je samozrejmá vec. O svoje zdravie sa veľmi 

nestarajú. Hazardujú s ním, aj keď si to neuvedomujú. Veľakrát rôzne choroby spôsobuje tak ako 

u mladých, tak aj u starších ľudí psychika. Sú vyčerpaní zo zamestnania, no poniektorí aj zo školy. 

Dnešná mládež začína s niektorými zdraviu škodlivými vecami veľmi skoro. Dostávajú sa do 

skupín, kde sa pije, fajčí, alebo droguje. Alkohol a cigarety spôsobujú poškodenie pečene a pľúc. 

Dievčatá nosia rôzne módne výstrelky a to najmä bedrové nohavice, ktoré môžu spôsobiť často 

prechladnutie ženských orgánov, ktoré niekedy prechádzajú do vážnejších problémov, alebo až 

k neplodnosti. U narkomanov je najmä riziko prenosu rôznych chorôb injekčnými striekačkami, 

ktoré používajú viacerí naraz. Môže ísť najmä o hepatitídu B,C, ktoré môžu viesť až k rakovine 

pečene. Vysoko pravdepodobný je aj prenos vírusu HIV. Mnoho ľudí sa aj nezodpovedným 

prístupom k sexuálnemu životu vystavuje nebezpečenstvu nákaze rôznych pohlavných ochorení, 

ktoré môžu ďalej rozširovať. Medzi ne patrí najväčšia hrozba posledných rokov-  prenos HIV 

vírusu, ktorý spôsobuje AIDS. Je to choroba, ktorá napáda imunitný systém, bez ktorého človek 

nemôže normálne žiť. Choroba je zákerná najmä v tom, že sa prejaví až po niekoľkých mesiacoch, 

ba až rokoch. Človek sa vtedy nevedome môže stať prenášateľom tejto choroby. Je smutné, že vo 

svete číha na nás toľko nebezpečenstva. Preto si chráňme naše zdravie ako oko v hlave.  

 

                                              Radka Borosovicsová 
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                              Najväčšia hodnota môjho života 

 

        Mladosť je veľmi krásne a zaujímavé obdobie. Sme mladí, skúšame nové veci a otvárajú sa 

nám nové možnosti. 

        Aké sú pravé hodnoty života? Každý z nás má svoje hodnoty života postavené na rôznych 

princípoch. Niektorí hľadajú hodnotu života v peniazoch a rôznych drahých veciach. Ja považujem 

za najväčšiu hodnotu zdravie, priateľstvo, lásku, dôveru, ale aj každodenné radosti dňa. Život je 

dosť nevyspytateľný. Stačí, aby sa nás dotkla choroba, s ktorou sa musíte až do konca života naučiť 

žiť. Až vtedy, keď sa cítime slabí, bezmocní si uvedomíme túto hodnotu života. Zažil som to pred 

šiestimi rokmi. Keď mi povedali, že mám astmu. Najprv som nevedel, čo ma čaká, ale postupom 

času s rôznymi záchvatmi som pochopil tú hroznú vetu: ,,Nauč sa s tým žiť!“ Niekedy sa cítim 

príšerne, žeby som radšej tento svet opustil. Potom som si uvedomil, že iba málo ľudí vidí tie 

všedné radosti, ktoré nás neustále sprevádzajú. Je to napríklad, keď niekomu urobíme radosť alebo 

mu pomôžeme. Nemôžeme sebecky myslieť iba na seba ukazovať akí sme chorí, slabí, utrápení, 

keď niekto vedľa nás môže potrebovať našu pomoc viac. A práve v takejto situácii je náš život 

cenný a vždy musíme bojovať ďalej.  

       Neoplatí sa preto strácať chuť do života, pretože život je dar, ktorý si treba vážiť.  

 

 

                                                                                      Marek Peknuša 
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                              Najväčšia hodnota môjho života 

 

          Bol sychravý deň. Vonku fúkal silný vietor, bolo chladno a nepríjemne snežilo. Doma som 

nemala čo robiť, tak som sa rozhodla, že upečiem koláč. Pripravila som si všetky suroviny, ktoré 

som potrebovala. Ale predsa len mi jedna chýbala, a to prášok do pečiva. Rozmýšľala som, či ho 

mám ísť kúpiť do obchodu alebo nechať celý koláč tak. No nakoniec som to riskla a šla som cez to 

hrozné počasie do obchodu. 

          Kúpila som, čo som mala. Cestou späť som išla cez park. Tam som si všimla, ako na 

lavičkách leží zopár starších pánov. Väčšina z nich spala a v rukách držala fľašku alkoholu asi víno. 

Najprv mi to prišlo vtipné, ale potom som nad tým trochu zauvažovala. Veď väčšina tých ľudí má 

rodinu, ktorá ju má určite rada a oni si vybrali tú nesprávnu cestu. Začali piť a fajčiť a nakoniec 

zanevreli na rodinu a radšej šli na ulicu. 

          Teraz, keď je už zima, stále fúka a sneží, ležia na lavičkách a mrznú tam. Ale hlavné je, že 

majú víno a cigarety. Na inom im už nezáleží. Veď v takej zime môžu prechladnúť a môžu aj 

zomrieť. Ale ja už stým nič nespravím.  

          Zobrala som sa a šla rýchlo domov, lebo mi bola zima.  

          Cestou som nad tým všetkým rozmýšľala. Prišla som na to, že najväčšia hodnota môjho 

života je zdravie. Ak človek nemá zdravie, nemá nič.  

 

 

                                                                                     Júlia Boková 
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Najväčšia hodnota môjho života 

 

Čo je najväčšia hodnota môjho života? 

Mať súrodencov, otca i mamu, 

mať lásky plný dom. 

Vedieť, že ma priatelia nesklamú, 

že v niekoho srdci som. 

 

Keď ma niekto pohladí po pleci, 

a mám sa o koho oprieť. 

Keď ma niekto potľapká po pleci, 

a mám silu vždy sa vzoprieť. 

 

Keď môžem pomôcť ostatným, aby mali to, čo ja. 

Rodinu, blízkych, priateľov 

Kúsok zdravia i pokoja. 

 

                                                                        Mária Chovancová 
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Najväčšia hodnota môjho života 

 

Moja mama je najväčšia hodnota, 

vždy má z každého problému rozmotá. 

Láska mi dá moc,  

je to môj anjel na deň i noc. 

 

Veľkou hodnotou je aj celá moja rodina.  

Milujem už keď ma z nich niekto len spomína, 

milujem i stretnutia s nimi, 

milujem keď zakaždým pribudne niekto iný, 

milujem keď sa ku nim vraciam, 

no nemilujem keď niekoho strácam. 

 

                                                                                  Dominika Cvečková 
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Najväčšia hodnota môjho života 

 

Načo hory peňazí a načo známym byť, 

keď nemáš sa o tom ani s kým podeliť? 

Niekto pri tom bude chýbať, 

kto ti poradí, 

kto v najhoršom ťa podrží 

a nikdy ťa nezradí. 

 

Načo najnovšie klebety vedieť, 

kto s kým sa povadil, 

keď nemáš vlastne nikoho, 

s kým by si o tom hovoril? 

 

Nebudeš mať niekoho, 

kto s tebou by sa bavil, 

kto keby ťa uvidel, 

úsmev na tvári by sa mu vyčaril. 

 

Keď ťa však samota omrzí 

a zistíš, že život je pustý, 

tvoj skutočný kamarát na teba bude čakať, 

tým si buď istý. 

 

 

                                                                                  Renáta Badurová 
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Zdravie 
 
Každý z nás chce zdravý byť, 
keď sa zima blíži, 
preto musíš zdravo žiť, 
sneh ti neublíži. 
 
Jedz veľa zeleniny 
a ovocia tiež, 
majú iba vitamíny, 
chorý nebudeš. 
 
V zdravom tele zdravý duch, 
príslovie to hovorí, 
treba ísť na čerstvý vzduch, 
poďme sa prejsť do hory. 
 
Pravidelný dlhý spánok, 
pre zdravie je dôležitý, 
aby si vždy každé ráno, 
energiou bol nabitý. 
 
Všetky tieto moje rady, 
zídu sa vám v živote, 
vyhnú sa vám aj choroby, 
a budete v pohode 
 
 

Nikola Kraj čová 
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NAJVÄČŠIA HODNOTA MÔJHO ŽIVOTA 

 

Keď som sa dozvedela o téme  slohovej práce, tak  som vôbec  nevedela, o čom ju mám napísať. 

Tak som sa poobzerala okolo seba a  uvedomila som si, že na svete je toho veľmi veľa, čo je pre 

mňa veľmi dôležité a na čom mi v živote záleži: patrí tam  úprimnosť, šťastie, priateľstvo, rodina... 

Vôbec som nevedela, čo je najväčšia hodnota môjho života,    ale po dlhom rozmýšľaní som zistila, 

že je to rodina. Preto som si tému o rodine vybrala. 

Rodina je pre mňa základ a tým by som chcela začať. 

Moja rodina je pre mňa to najdôležitejšie, čo mám. Svoju rodinu mám zo všetkého najradšej. Vždy 

mi je rodina oporou, keď ju potrebujem a pomôže mi. Aj keď niekedy máme medzi sebou nezhody, 

ale aj napriek tomu  sa máme radi. Rodičia mi pomáhajú prekonávať prekážky, s maminou sme ako 

sestry. Chodíme spolu po obchodoch, páčia sa nám rovnaké veci, rozprávam sa s ňou  o tom, čo ma 

trápi a vždy mi poradí alebo ma povzbudí a povie:„ Vierka, ty to zvládneš!“ Tatino je tiež super, aj 

keď ma občas hnevá. Pomáha mi hlavne v matike. Vysvetlí mi a poradí, mám ho veľmi rada. A môj 

brat Paťko je nezbedník, hlavne ráno, keď sa mu nechce vstávať. Zato občas mi podá, čo práve 

potrebujem alebo za mňa poumýva riad. Mám svoju rodinu, chodíme spolu na výlety, v lete na 

dovolenku, v zime sa sánkujeme, staviame snehuliaky a pritom sa smejeme a sme šťastní. 

Zbožňujem spoločné raňajky alebo nedeľné obedy, sme všetci spolu a dáva mi to pocit istoty              

a vnútorný pokoj. Som rada, že mám svoju rodinu a veľmi som smutná z toho, že  niektoré deti 

rodinu nemajú. Lebo v mojom živote sú moji rodičia a môj brat na prvom mieste. 

 

                                                          Viera Jantošková 
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NAJVÄČŠIA HODNOTA MÔJHO ŽIVOTA 
 

 

V živote človeka je dôležitých veľa hodnôt.Ja som vybrala úprimnosť.Je veľmi dôležitá.Je dôležité 

hovoriť pravdu,pretože na každé klamstvo sa raz príde.Lebo potom sú ľudia alebo človek,ktorého si 

oklamal,veľmi sklamaní či nahnevaní.  Niektorí ľudia tvrdia,že niekedy prosta treba zaklamať,lebo 

aj to môže niečo zachrániť alebo niečomu pomôcť.Neviem,čo si mám o tom myslieť,  nemám na to 

svoj názor.Iné je,ak niekomu klameš kvôli tomu,že mu chceš prichystať prekvapenie alebo kúpiť 

niečo,po čom túži,darček.To sa mi zdá v poriadku.Ja sama som to už urobila.No tak či tak,hovoriť 

pravdu je veľmi,ale veľmi dôležité.  

Gabriela Hreusová 
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NAJVÄČŠIA HODNOTA MÔJHO ŽIVOTA 
 
   Priatelstvo je najvacsia hodnota mojho zivota. S priatelmi sa mozeme porozpravat, poradia nam 

pomozu. Priatelia su ako anjeli. Tych dobrych je malo, ale ak ich najdeme, stoji to za to. 

   Priatelstvo sa neda kupit. Musime ho tvorit a chranit. Dobri priatelia sa tesia s nami. 

   Praví priatelia nas nikdy neopustia v núdzi, pretoze vedia, ze ich vtedy najviac potrebujeme.            

Pre niektorych znamenaju priatelia viac ako rodina. Bez priatelstva zivot nie je zaujimavy. S 

rodinou mozete zazit plno zazitkov, ale to je nieco ine, nie su to ti pravi piatelia. 

   Viac priatelov vacsinou tvori partiu. Niektore priatelstva su na cely zivot, ine sa rozpadnu hned na 

zaciatku. V kazdom pripade, priatelstvo je priorita mojho zivota. 

 

                                                                       NICOLETTE PAPÁNOVÁ 
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Najväčšia hodnota môjho života 

     Dlho  som  rozmýšľala  nad  tým, čo  je najväčšia  hodnota  môjho  života.  

    Viem už, čo je pre mňa naozaj dôležité? 

     Mnoho ľudí  si myslí, že k šťastiu  vedie sláva, peniaze, či  rodina a  láska, 

alebo zdravie a zaujímavá práca. 

     Myslím, že ak budem mať z každého trošku, bude to vynikajúce, ale  nikto 

nemá v  živote všetko – niečoho má  viac a  niečoho menej. Dôležité  však  je,  

ako človek uvažuje o tom, čo má.  Snažím sa  preto  tešiť z každej  maličkosti. 

     Aká je teda najväčšia hodnota môjho života? 

Je to myšlienka z Biblie, ktorá sa nazýva aj Zlaté pravidlo: 

„Teda všetko, čo chcete, aby ľudia vám ľudia robili, musíte takisto robiť im.“ 

     Je to v podstate  návod, ako rozmýšľať o druhých ľuďoch a ako sa  k  nim 

správať. Nepáči sa  mi nejaké  správanie? Nebudem  sa  tak  správať  ani ja. 

Keby  sa  všetci  ľudia  začali  riadiť  týmto  pravidlom,  veľa  problémov  by 

zaniklo. Každému sa páči, keď s ním ostatní jednajú úctivo, čestne a poctivo. 

Každý by chcel  žiť v  rodine, v ktorej  si všetci  členovia prejavujú navzájom 

lásku a záujem. 

     Dnes sa mnoho ľudí  zameriava  hlavne na  seba. Keď ide o výhody alebo 

nejaké práva, len málokto myslí na druhých. 

     Sebectvo  však  ešte  nikdy  neviedlo  k   skutočnému  pocitu  šťastia,  ani 

k skutočným priateľom, ani k skutočne šťastnej rodine. 

     Rozmýšľam preto, skôr ako niečo poviem alebo urobím, ako to zapôsobí 

na druhých. Snažím  sa  vyhýbať  veciam,  ktoré  by  sa  nepáčili  mne, lebo 

zrejme sa nebudú páčiť ani im. 

     Nie je to  vždy  jednoduché, ale keď na  to myslím, tak  sa  mi  to podarí. 

Znamená to, napríklad, nebyť všade prvá, nezobrať si vždy len to najlepšie, 

dopriať druhým to, čo sebe. 

     Myslím si, že  keby  všetci ľudia mysleli na záujmy druhých rovnako ako 

na svoje, žilo by sa nám oveľa lepšie a boli by sme šťastnejší. 

 

 

                                                                                            Dominika Hulinková 
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