
11. november (nazývaný i Deň červených makov)  je 

pamätným dňom venovaný spomienke na 

vojnových veteránov. Pripomína sa na celom svete, 

pretože v tento deň došlo k ukončeniu 1. svetovej vojny. 

Práve na ňu reagoval svojím literárnym dielom P. O. 

Hviezdoslav. I žiaci IX.A si prečítali jeho Krvavé sonety 

a zamýšľali sa nad povahou vojny a mieru. A tak vznikli 

ich literárne diela.  

 

Vojna 

Vojna sprevádza človeka od jeho uvedomenia si. Vojna nás neopúšťa od našich 

najstarších čias. Už Biblia popisuje vojnový stav medzi jednotlivými skupinami nepriateľských 

civilizácií voči Izraelitom a ich boj o prežitie. Niektoré historické pramene ju popisujú ako 

spravodlivú odplatu, iné ako zámienku na vlastníctvo.  

Staroveký autor Homér bol číry romantik, vojnu prebásnil do Iliady ako romantický boj 

za ideál. Avšak aj iné písomné pramene popisujú vojnu ako bežnú súčasť života človeka, 

napríklad zápisy z Rímskej ríše od rímskych cisárov. Ale ani človek po tejto historickej dobe 

sa vojne nevyhol.  

Európa vrela počas celého feudalizmu. Hranice kráľovstiev sa presúvali, posúvali alebo 

mazali. Väčšinou vyhrala sila agresora. Osvietenstvo a klasicizmus neprinieslo pokoj zbraní, 

len boj s novšími, intenzívnejšími a smrteľnejšími zbraňami. Priemyselná revolúcia zas 

dokázala prichystať a vyvinúť tie najlepšie strelné zbrane práve pre vojny vo všetkých častiach 

sveta.  

Potom prišla nenávisť hodná všetkých nenávistí a svet sa ocitol v prvej svetovej vojne. 

Tá zanechala také jazvy v mysliach ľudí, že o 30 rokov na to tu bola druhá svetová vojna. 

Zomrelo v nej pravdepodobne 50 – 80 miliónov ľudí.  

Odvtedy sa veľké konflikty snažia vyspelé štáty držať na uzde, no Kórea, Vietnam 

a Afganistan boli opäť veľkými škvrnami vo svedomí ľudí. Moderná doba však nie je o nič 

lepšia, možno bojové operácie nie sú také smrteľné a zomiera v nich menej ľudí, ale hrôzy 

vojny sú o to intenzívnejšie. Spomenúť môžeme Etiópiu, Rwandu alebo Sýriu. 

Dúfam, že sa človek dokáže spamätať a pochopí, že vojna nie je výhrou pre žiadnu 

stranu. Avšak nové spôsoby boja – finančné a informačné vyvolávajú už teraz skryté boje medzi 

tými najväčšími firmami a najbohatšími ľuďmi. Ich dôsledok odhadnúť neviem, no viem, že 

budúcnosť ľudstva bez boja je pre mňa iba sci-fi románom. 

Dominik Nalevanko, IX.A 



 

Vojna 

Zakrvavené oči,  

diabla má na pleci, 

v krvi ma zabíjanie,  

chcela by ľudstva vyhubenie. 

 

Prísna na vojakov, 

neľútostná voči nepriateľom, 

konflikty rieši bez pier. 

Čo je to mier? 

 

Oliver Škulka, IX.A 

 

 

 

Vojna 
 

Rok 1939 nastal 

a život muža zastal. 

Dozvedel sa, čo sa deje, 

tak si nasadil vojenské oblečenie. 

 

Vojna je krutá a podlá, 

má veľa zabití. 

Na oblohe zúria nálety, 

čo prináša veľa obetí. 

 

 
Sebastián Flóra, IX.A 



 

Mier 

Mier je čistá láska v nás, 

čo nám ukazuje krásu krás, 

nemá za potrebu si nič dokazovať 

a nenechá nikoho utláčať. 

 

Mier má silu všetkých udobriť 

a na správnu cestu nás usmerniť. 

Svet vojnou zachvátený, 

len mier svätý uzdraví.  

 
Leonard Balint, IX.A 

 

Mier 
 

Po lúke sa prechádza 

celá v bielych šatách. 

Na svet sa pozerá optimisticky 

s krásnymi modrými očami. 

Je štíhla ako laň, 

má  príjemný tenký hlások. 

Spája ľudí a pomáha im, 

je k nim veľmi vľúdna. 

Ľudia ju majú radi –  

krásku holubičiu.   
 

                                                                           

Andrea Kundráková IX.A 


