
Ahojte, vážení žiaci a žiačky, super šikovníci  
a ctení kolegovia spisovatelia. 
Volám sa Daniel Hevier a budem odteraz váš učiteľ. Vlastne –  
učiteľ nie je správne slovo. Budem váš našepkávač a tréner. Budem vám  
našepkávať a cvičiť vás, ako sa naučiť písať príbehy, ako zložiť básničku  
alebo aj rep, ako vytvoriť komiks alebo ako napísať taký sloh,  
ktorý je odsúdený na polmetrovú jednotku. Na konci nášho  
spoločného tvorenia napíšeme spolu NAOZAJSTNÚ knihu, ktorá vyjde  
v NAOZAJSTNOM vydavateľstve, bude sa predávať v NAOZAJSTNÝCH 
kníhkupectvách a budú ju čítať také deti ako vy – čiže NAOZAJSTNÉ. Páči 
sa vám táto ponuka? Dobre, dobre, teraz sa hrniete všetci, ale budem rád, keď vytrváte všetci do konca.  
Máme na to necelé tri mesiace – apríl, máj, jún. Za ten čas dokážeme spolu úžasné veci, verte mi! 
 
Neočakávajte však, že hneď začneme písať tú KNIHU. Predstavte si, že sa chcete stať futbalistami, 
hokejistami, florbalistami, cyklistami ako Sagan, alebo tanečníčkami, repermi či parkouristami (dúfam, že 
viete, kto je to.) Oblečiete si krásny dres a vybehnete na trávnik pred štadiónom s tisíckami divákov? Ha-ha-
ha, určite nie. Najprv musíte tvrdo makať v starej telocvični, behať kolieska po škvarovej dráhe, robiť cviky 
v roztrhaných teplákoch. Až potom začujete potlesk z preplnených tribún. Tak je to aj s písaním. KNIHA 
bude náš svetový šampionát, naša koncertná šnúra, náš maratón. Najprv budeme trénovať. Nebojte sa 
však, nebude to nijaký tvrdý tréning, nijaké úmorné cvičenie, nijaké krv, pot a slzy. Chcem, aby to nebola 
drina, ani nuda.  
 
Budem vám posielať cvičenia, výzvy, dobrovoľné úlohy, anti-testy a budem vám  
ich známkovať. Ale nemajte strach! Ja poznám iba jednu znám1u. Vlastne to ani  
nebudú známky, skôr pochvaly, rady, návrhy, aby ste vymýšľali ešte lepšie.  
Napokon, prvú skúšku ste už urobili. Že akú? Takú, že ste tento text prečítali až  
k tomuto miestu. Gratulujem! Obávam sa, že niektoré deti by nedokázali  
prečítať taký dlhý text. 
 
Druhá skúška: na školu vám prišla kniha CHYMEROS – STOPY VEDÚ DO TEMNOTY.  
Vašou úlohou je  vypátrať knihu a prečítať si ju. Je to dôležité preto, lebo neskôr  
budeme v príbehu o chlapcovi Chymerosovi a jeho kamarátke Dyme pokračovať  
v našej spoločnej knihe. (Ak sa chcete o Chymerosovi dozvedieť viac, navštívte  
stránku www.chymeros.sk, kde sa môžete aj zaregistrovať ako členovia výpravy.) 
 
Tretia úloha bude písacia. A začneme jednotlivými písmenkami. Vezmite si čistý  
papier a napíšte naň svoje meno a priezvisko takýmto spôsobom: 
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Prvé cvičenie:  
Ku každému písmenu napíšte 
jednu vlastnosť, ktorá k vám patrí 
a začína sa na to písmeno. 
K môjmu D patrí napr. 
Dobrosrdečný. A – Aktívny. Takto 
zistíte, akí ste, a okrem toho, 
potrénujete sa v slovnej zásobe. 
Keď to budete mať, pokračujte 
v ďalšom cvičení.  

Druhé cvičenie:  
Opíšte s fantáziou jednotlivé 
písmenká svojho mena 
a priezviska. Napríklad H je 
čudný rebrík s jedným 
šteblíkom. R – rugbista, 
ktorý sa chystá kopnúť 
protihráča.  

Tretie cvičenie:  
Na každé písmenko 
svojho mena a priezviska 
napíšte vymyslené slovo, 
ktoré neexistuje. 
Napríklad D – drapižúr. 
V – vetroviať.  Môže to 
byť podstatné či prídavné 
meno, sloveso... 
 

Keď budete mať tieto cvičenia hotové, odovzdajte ich pani učiteľke, ktorá mi ich pošle na 
oznámkovanie. Neodkladajte to, pretože už o pár dní bude ďalší písací tréning. 


