
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 

- literárna súťaž 

-  

V januári sa mohli žiaci 8. ročníka zapojiť do literárnej súťaže 

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Žiaci tvorili poéziu alebo prózu na 

nasledujúce témy:  

 Svätopluk a Nitra  

 Bol Svätopluk kráľ?  

 Cyril a Metod a ich nasledovníci  

 Sila slova a sila meča ako odkaz Svätoplukovho kráľovstva  

 Tri prúty Svätopluka ako symbol dnešnej doby 

 

Tri najlepšie práce sme odoslali do celoslovenskej súťaže.  

                       1. miesto: Adam Hlupík, 8. A 

2. miesto: Lea Ondrušová, 8. A 

                       Michaela Kaľavská, 8. A 

3. miesto: Damián Sedlák, 8. A 

 

 

Mgr. Barbora Labudová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tri prúty Svätopluka ako symbol dnešnej doby 

V jednote je sila 

Keď Svätopluk umieral, 

všetkých k sebe zavolal. 

Tichým hlasom, rukou slabou, 

požehnal si najprv synov. 

 

V nemom žiali všetci stáli, 

nepohli sa, načúvali. 

Čo povie ich hrdina? 

Nech rozkvitne krajina! 

 

Kývol rukou, sluha vhupol, 

v ruke niesol zo šesť prútov. 

Dal po jednom synom trom: 

„Zlomte každý po jednom!“ 

 

Zlomili ich, rozmýšľali. 

Komédia v tomto žiali? 

Čo to asi otec robí,  

keď tu prúty dáva drobiť? 

 

Sluha znova dnu vhupol 

a priniesol korbáč z prútov. 

Dal každému, povedal: 

„Teraz zlomte, tak chce kráľ! 

 

Ani jeden nedokázal 

zlomiť korbáč zelený. 

Nahnevaní, pyšní, hlúpi 

nechápu tie „hlúpe prúty“. 

 

„Držte spolu, deti moje, 

žiadne spory, hlúpe boje. 

Nech krajina mocnie zdravá, 

nech je známa tá jej sláva!“ 

 

Neposlúchli traja synovia, 

ako jeden prút ríšu rozlomia. 

Z nebies sa otec pozerá, 

z tváre si slzy utiera. 

Adam Hlupík, 8. A 

 

 



Bol Svätopluk kráľ? 

Už za vlády Rastislava 

začala sa jeho sláva.  

Zbaviť sa strýka chcel, 

ale naňho nedozrel. 

 

Odovzdal ho Franskej ríši, 

vlastný život mu bol milší. 

Napokon i Svätopluka 

zajala zradná franská ruka. 

 

Keď sa do boja Slovan dal, 

Franskej ríši pomstiť sa mal. 

Nebolo mu treba veľa, 

aby vedel, kde ho treba. 

 

Spolu s kňazom Richbaldom 

pridali sa k Slovanom. 

Frankov v boji porazili 

a veľkú ríšu vydobyli. 

 

Troch synov doma mal, 

jednotu im vštepoval. 

Oni sa však rozdelili 

a veľkú ríšu zahubili. 

 

Lea Ondrušová, 8. A 

 

 

 

Cyril a Metod a ich nasledovníci 

Písmo 

Žil raz jeden múdry kráľ, 

volali ho Rastislav. 

Písal sa 863 rok, 

keď toto knieža učinilo správny krok. 

 

Pozval on na územie  

Veľkej Moravy, 

dvoch múdrych bratov  

sčítaných. 

 



Konštantín a Metod 

nám pomôcť prišli. 

Slovania by sa  

bez nich nezaobišli. 

 

Hlaholiku pre Slovanov pripravili, 

do tohto jazyka  

bohoslužobné knihy preložili. 

Prvé písmo známe ako hlaholika, 

je predchodkyňou písma cyrilika. 

 

Tým nám možnosť dali, 

v známom jazyku vzdávať Bohu 

chvály! 

 

Michaela Kaľavská, 8. A 

 

 

 

 

 

 

Tri prúty Svätopluka ako symbol dnešnej doby 

Bolo to už veľmi dávno, 

keď žil Svätopluk. 

Bol múdry panovník, 

poznáme ho z legiend, rozprávok aj kníh. 

 

Obrovské posolstvo nám zanechal, 

keď svojim trom synom prúty daroval. 

 

Jeden prút, len ľahko ohneš, 

ba aj ľahko zlomíš. 

Keď však spojíš prúty tri, 

ťažko ich prelomíš. 

 

V troch prútoch sa skrýva 

jednota, sila, viera, spojitosť a odvaha. 

Svätoplukov odkaz sa zapísal do dejín. 

Je symbolom súdržnosti, sily a priateľstva. 

Damián Sedlák, 8. A 

 


