
Stredná odborná škola pedagogická-  

-Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12,  

Lučenec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMRAVA-STUDNIČKA 

 
Zborník pôvodnej študentskej literárnej tvorby zostavený  

pri príležitosti 155. výročia narodenia a 70. výročia úmrtia spisovateľky  

B. Slančíkovej-Timravy  

  

           K. Mišove, II.A 



  



 

TIMRAVA 

Božena múdra dievčina bola, 

do skrinky sa schovávala. 

Karty často hrávala 

a učiteľa tajne ľúbila. 

 

Osud veľmi neprial jej 

a učiteľ lásku nedal jej. 

Básne rada písala, 

kým zmysel života hľadala. 

 

Do Kubína za spoločníčku išla, 

no po čase aj tak domov prišla. 

Smrť Ľudovíta ju zasiahla, 

deň v posteli preplakala. 

 

Časť života v Lučenci strávila, 

veľa diel tu vytvorila. 

Ľudí občas nahnevala, 

keď o ich živote prezrádzala. 

 

A o kom vám to hovorím? 

Volá sa Božena Slančíková-Timrava, 

to vám prezradím. 

                                 L. Kašinová, II.A 

 



 

ŤAŽKÝ ŽIVOT 

V rodine  evanjelického farára 

narodili sa dvojčatá. Aká nádhera! 

Učiť sa však musia doma, 

nikde vôkol nie je škola. 

Karty Boženka hráva s rodinou, 

smútok a žiaľ skrýva za skriňou. 

Susedovci Ťapákovci  

sú tak trochu truhlíkovci. 

Doberanie z lásky 

časom vytvorilo vrásky. 

V starej studni  sucho ostáva, 

do novej sa voda rýchlo dostáva. 

                              N. Hanusková, II.A 

 

 

*** 

V rodine farára sa zrodila, 

v Novohrade svoj život strávila. 

Do skrinky sa skrývala 

a nikdy sa nevydala. 

Timravou sa volala 

a spisovateľkou sa stala. 

                                 S. Micháliková, II.A 

 

 



 

*** 

Ťažký život ona mala 

a nerada tancovala. 

Nerada sa usmievala 

a na tvári stále mračno nosievala. 

 

Doma rada ona bývala 

a tam básne rada písala. 

Spoločnosti sa vyhýbala, 

radšej osamote rada bývala. 

 

Na pytačky  k nej mal prísť pytač, 

no začalo pršať, musel sa schovať. 

Na inú faru sa schovať šiel 

a tam do inej ženy sa zahľadel. 

                       E. Slováková, II.C 

 

 

*** 

Svoj život do básní napísala, 

všetko zlé i dobré preplávala. 

Avšak vždy silná ostala, 

život hrdo prekonala. 

                 S. Fábryová, II.A 

 

 



 

TIMRAVIN ŽIVOT 

V malej dedinke zvanej Polichno narodená, 

navonok žienka jednoduchá. 

Otca za evanjelického farára mala, 

z jedenástich detí pochádzala. 

V neprajnej dobe túžiaca po šťastí 

celý život prežila v strasti. 

 

Božena Slančíková bola pozorovateľkou veľkou, 

zážitky a skúsenosti komponovala do umeleckých textov. 

Timrava je jej pseudomeno podľa studne, kde tvorila, 

nám sa svojimi dielami zdôverila a srdce svoje otvorila. 

                                   M. Majkútová, A. Dolniaková, II.A 

 

 

TIMRAVA 

Studienka moja  premilená, umorená, 

či azda viac skrývaš, než dávaš, keď láska je ponorená? 

Hĺbka tvoja kiežby šťastiu sa rovnala 

a vzťahy, čo poškvrnené životom sú, kiežbys´ urovnala. 

 

Ktože ti pomoc poskytne v tomto čase ukrutnom, 

keď každý len svoje hriechy znáša v srdci bolestnom? 

Kiežby sa vyspovedala s problémami i ona tebe 

a srdce nevinné ženské opäť navrátila sebe. 

                                    E. Melicherová, N. Nosáľová, II.A 



 

*** 

Do školy ona nechodila, 

lebo peniaze nevlastnila. 

Stále sa len mračila, 

v kúte sama sedela. 

 

Anča s barlami bola z mlyna, 

kde Ťapákovci skántrili si koňa. 

Na jar do Kubína Boženka odišla, 

aby k životným skúsenostiam tam prišla. 

 

Ema knihy rozdala, 

chorá z toho ostala. 

Ľudovít zas do Ireny sa zaľúbil, 

keď rozprávala po maďarsky, on smútil. 

 

Dirigent s Boženkou tancoval, 

pokus o znásilnenie neoľutoval. 

Boženka veľmi plakala 

a Ema, tá ju do „hája“ poslala. 

D. Rybárska, A. Nagyová, II. C 

 

 

 

 

 



LÁSKA  

V dedinke Polichno narodená, 

milými súrodencami bola obklopená. 

S dvojičkou svojou všetko preskúmala, 

do skrine ona rada sa dívala. 

 

Na prvom bále sama sedela, 

tanec všetkých rázne odmietla. 

Do pera a papiera bola zaľúbená... 

Tak prežila život Timrava-Slančíková Božena. 

M. Blahová, A. Karáseková, II.A 

 

BOŽENA SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA 

Studňa je hlboká a temná, 

Boženka mĺkva a smutná. 

Mladé dievča na dedine žije, 

znáša strasti i nepokoje. 

 

Revolúcie, chudoba a vzbury 

Boženku poznačia a zviažu jej ruky. 

Snaží sa ona, snaží, len sa jej nedarí, 

a tak do Kubína za spoločníčku sa vyparí. 

 

No rodná zem ju naspäť volá, 

Boženka musí ísť a zvolá: 

„Vitaj naspäť, zem moja rodná!” 

                          Z. Stejskalová, II. A 



TIMRAVA 

Z rodiny Pavla Slančíka pochádza, 

6 súrodencov ju životom sprevádza 

a ďalšia štvorica v detstve do neba odchádza. 

 

Z rodiska prvé vzdelanie získala, 

o vzdelávaní v Banskej Bystrici ona len snívala. 

 

Neúspešná bola v láske aj práci, 

nezakopli o ňu ani darebáci. 

V materskej škole Boženka opatrovať ostala, 

do Lučenca k príbuzným sa napokon odsťahovala. 

V päťdesiatom prvom  nás opúšťa, 

Aladár Petrivaldský ju do neba vypúšťa. 

                                        J. Radičová, II.A 

 

 

ŤAPÁKOVCI 

Ťapákovcov veľa je, 

každý z nich tiež veľa zje. 

Robiť vedia ako-tak, 

asi majú radi mak. 

Veľa mužov, veľa žien, 

veľmi sa tam nevojdem. 

Ani sa tu nenajem, 

lebo ja tiež veľa zjem. 

               E. Kučerová, II.A 



*** 

Božena - Timrava často smutná bývala, 

do skrine sa vždy ona rada skrývala. 

Ľahký život nikdy nemala, 

no s bratrancom sa vždy znášala. 

Za divnú ju všetci mali, 

do svadby ju hneď hnali. 

Na báloch sama sedávala, 

ponuky na tanec zakaždým odmietala. 

Rôzne diela sama vytvárala 

a Ema ich všetkým rozdávala. 

Celý život tvrdo pracovala, 

a preto Božena slávnou sa stala. 

                         V. Debnárová, II.A 

 

 

STUDIENKA 

Krásna studienka stojí, 

kde v blízkom okolí nič není, 

no počas súch vždy hrdlá napojí, 

každý s radosťou v sparne k nej trieli. 

 

Stojí si, stojí 

v prázdnom poli, 

kde spoločnosť jej robí 

len obilie a stromy. 

                                                                  N. Záchenská, II.A 



TIMRAVINA STUDNIČKA 

Boženka jednu studničku mala, 

Timravou sa nazývala. 

Studnička číru vodu skrývala, 

Boženka často do nej pozerala. 

 

Ihneď nápady na rozprávky dostala, 

papier a pero si chystala. 

Studničke prísľub dala, 

ktorý s láskou dodržala. 

 

„Ach, ty moja studničko, 

poteš moje srdiečko. 

Už nebudem banovať, 

budem sa len usmievať. 

Rozprávky od srdca písať 

a na teba s láskou spomínať.“ 

                     E. Kučerová, II.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Studnička, ktorá sa s láskou spája, 

stáva sa miestom, kde mladý junák  

pre sobáš samovraždu spácha. 

 

Veď ako by žiť s Maďarkou mohol? 

Preto ho tento sobáš zmohol. 

 

On, silný národovec, 

len pre svoj národ žijúci, 

podporu a pochopenie u iných hľadajúci. 

 

A tak v studienke umiera, 

v krásnej timrave život svoj navždy ukrýva. 

                                   N. Záchenská, II.A 

 

*** 

Slovenský ľud má veľké šťastie, 

v umení mu bohatstvo rastie. 

Nádheru a bohatstvo v slove schováva, 

objavila ich aj naša drahá Timrava. 

 

Slovenská spisovateľka a dramatička 

rozhodla sa prebojovať cez všetky íčka. 

Ťapákovci, hrdinovia, boj sú jej novely, 

titulom národný umelec ju všetci volali. 

D. Belányiová, S. Hlačoková, IV.B 



SLEČNA STUDNIČKA 

 

Mladá slečna Boženka 

zvedavý život dostala do vienka. 

Do skrinky sa skrývala, 

keď zlú náladu mávala. 

Rodinu svoju rada mala, 

svojho otca ako príklad brala. 

Síce vtedy maďarčina panovala, 

ona svojmu národu verná ostala. 

 

A hoci jej život veľa dal, 

mnoho od nej aj zobral. 

Na pravú lásku s radosťou čakala, 

bohužiaľ, kvôli nej veľa plakala. 

Smrť Ľudovíta s hrôzou prijala, 

svoj smútok do vína vlievala. 

Naďalej však silná ostala,  

pani spisovateľka sa z nej stala 

a dnes ju celé Slovensko spoznáva  

pod menom - Timrava. Sláva! 

                            D. Mézeš, II.A 

 

 

 

 

 



SPOVEĎ 

Nevestou som sa mala stať, 

aj keď som sa ešte chcela hrať. 

Nápadníka vybraného som už mala, 

aj keď som ho nehľadala. 

Možno by som nevestou bola, 

keby môj život nebol jedna veľká ľúbostná smola. 

Chvíľu na to svadba sa konala, 

len nie moja, preto v kúte sama som plakala. 

Našiel on ma plakať a o tanec začal žiadať. 

Chcela som ho veľmi, tajne,  

odmietala som ho neprestajne. 

Že vraj láska ženu zo mňa spraví, 

ale on pre mňa nebol ten pravý. 

L. Lacková, E. Kamoďová, II.C 

 

 

*** 

Timrava sa smutná do skrinky skrývala, 

keď jej clivo bolo, tam si poplakala. 

Vždy, keď ju hľadali, ani slovka nevydala, 

no jej mamka vždy vedela, kde by ju hľadala. 

 

Smutná, zarmútená si muža hľadala, 

ale ťažko bolo, keď netancovala. 

Zaľúbená bola do muža pekného, 

do muža od koňa povláčeného. 

                                       Z. Kráľová, II.A 



TIMRAVA 

Keď sa Timrava hnevala, 

do skrinky sa vopchala. 

Skrinka jej bola úkrytom 

pred zlým okolitým svetom. 

 

Novú studňu vystavali, 

Boženke po nej meno dali. 

Smútok však v srdci ona mala, 

nápadníkov svojich tak odmietala. 

 

Deťom rozprávky písavala 

a dobrou poviedkou ich uspávala. 

Národ svoj veľmi milovala 

tak, že mu svoj život celý venovala. 

                                   L. Válková, II.A 

 

*** 

Ťapákovci sú šestnásti, 

nezaujímajú ich novoty. 

Iľu v láske nemajú, 

no pre seba si to „nahajú“. 

Jano Fuzákovie, ten už to vie, 

že mrzáčka tajne ho chce. 

Avšak mrzáčku nikto nechce, 

hoc´ vyšíva krásne čepce. 

                                      P. Václavíková, II.A 



TETA Z POLICHNA 

Slančíková Božena sa narodila v októbri      

spoluzakladateľovi Matice slovenskej Pavlovi.                                                                          

Nadaná bola, pravdu písala o živote ľudí,   

ktorých znepokojovalo to, ako ich vidí.                                              

 

Dobré srdce mala tá naša Timrava, 

ale život ľahký  v podstate neznala. 

Zanechala ona poviedky, básne,  

celé roky  sa o nich učíme, sú krásne. 

 

Dlhého veku sa Boženka dožila, 

v osemdesiatom štvrtom roku veku nás opustila. 

Krásna pamiatka na ňu navždy v nás pretrvá, 

v podobe jej diel navždy bude živá. 

                               L. Homolová, IV.B 

 

SLEČNA Z POLICHNA 

V Polichne sa narodila malá slečna Timrava, 

neskôr sa z nej veľká dáma svetu známa stala. 

Všade, kde sa objavila, veľký úspech mala, 

jej studnička nápadov sa stále napĺňala. 

 

Veľké úspechy v kariére už dosiahla, 

avšak na šťastie v láske si, žiaľ, nesiahla. 

V dome svojom úraz mala, 

v ktorom napokon aj skonala. 

                             V. Vreštiaková, IV.B 



*** 

Na lúke sa tancovalo, 

všetkým ľuďom dobre bolo. 

Občas si aj zaspievali, 

veď spev lieči všetky rany. 

 

Ženy krásne šaty mali. 

muži zase kroje brali. 

Na nástrojoch vyhrávali, 

slepú babu tiež  sa hrali. 

                          D. Dováľová, III.A 

 

 

*** 

Povedal, že sa bude dvoriť ako o závod, 

no očakávať môže len potupu alebo rozvod. 

Chcel báseň vymyslieť, 

no on nepredniesol ani tú, ktorú mal vedieť. 

Potupil ho muž v klobúku, 

no ani ten nezískal jej ruku. 

Bohužiaľ, vybral si zakázané ovocie, 

teraz sa k jej srdcu musí dobíjať, 

ako keď o 12-ej bijú na zvonice. 

                                       B. Vilhanová, III.A 

 

 

 



STUDNIČKA SPOMIENOK 

Život Boženy na prvý pohľad ľahký zdal sa byť, 

no len ona vedela, čo za múrmi domu skrýva sa, 

nekonečné nariekanie, žiaľ a krik, 

z Políchna do Ábelovej zutieka sa. 

Božena mala brata. On dobrý človek to bol, 

pred Boha ako jeho služobník pokľakol. 

Svoju sestru dvojičku veľkodušne prichýlil, 

no občas aj on jej svojimi slovami ublížil. 

Hoci Božena bola veľmi múdra žena, 

celý svoj život padala na kolená. 

Nezažila krásu pravej lásky, 

ani radosť z prvej výplatnej pásky. 

Napriek tomu sa však ona nevzdala, 

lásku k literatúre hlboko upevňovala. 

Za svoj život napísala veľa krásnych básní, 

a tie bude naveky slovenský ľud strážiť. 

Opíšem vám ešte, ako sa dostala k svojej literárnej prezývke, 

v Políchne pri horách sedávala pri malej studničke. 

Aj o nej veru napísala pár láskavých viet, 

aké to boli, nuž, budete si ich musieť domyslieť. 

Božena Slančíková – Timrava, tak ju pozná celý svet, 

na jej počesť dávame na hrob každý rok kvet. 

V Lučenci má Timrava aj pamätnú tabuľu, 

študenti sa o nej učia s hrdosťou, 

 veď je nezabudnuteľnou súčasťou slovenského národu. 

N. Kováčová, III.A 



NEVYDARENÁ LÁSKA 

Príbeh života vskutku zaujímavý bol to, 

nemôžem povedať, že Timrava nudne žila. 

Jediná jej chyba bola to, 

že zle s láskou zaobchádzala. 

 

Možno len ja som ten, 

kto nechápe jej lásky zámer. 

No čo mi na celom filme vadilo, bolo to, 

že ja pri filmoch uprednostňujem komediálny žáner. 

 

Nevidím význam v tom - keď niekoho ľúbim 

a ten niekto ľúbi mňa, 

tak ho pohľadom a skutkom hnusným 

budem stále odbíjať. 

 

Každý človek má len jednu trpezlivosť, 

nikoho by nebavilo snažiť sa o lásku bez jej opätovania. 

Preto tých chlapov chápem dosť, 

keďže je to aj moja skúsenosť, 

že si našli poriadnejšiu a lepšiu ženu po neúspechu ich snaženia. 

 

M. Malatinec, III.A 

 

 

 

 



*** 

Božena leží v tráve, 

okolo nej kvety samé. 

Zrazu z trávy príde Bohuš, 

z kvetov kyticu má už. 

Chce vedieť, či sú liečivé, 

no Božena mu hovorí, že nie. 

Vtom sa v diali zjavil kôň... 

Nie je to Račkov? 

Áno, to je on! 

Prečo tak rýchlo beží? 

Prečo v tráve pokojne neleží? 

Bojí sa búrky, bojí sa hromov, 

asi by mal ísť domov. 

                            D. Medvegyová, III.A 

 

*** 

Božena Slančíková Timrava 

svoj život do piatich viet skrátila. 

Počas života toho veľa zažila, 

tancovať dobre nevedela. 

Život ťažký mala, 

pár blízkych pochovala. 

Šiestu vetu už nevypovedala 

a nikdy sa nevydala. 

                            M. Mitterová, III.A 

 



*** 

Božena nemala život zaujímavý, 

bol v skutku celkom jednoduchý. 

Mala vlastnú skrýšu, keď bola malá, 

vždy sa tam rada schovávala. 

Chodila tam trucovať, keď sa jej niečo nepáčilo, 

hlavne po hádkach s tetou Emou to bolo vždy jej miesto. 

 

Každý ju fádnou, tichou vždy nazýval, 

ona si aj tak najradšej čítala. 

Dávali jej pred oči, že muža nemá, 

hlavne stále tá teta jej Ema. 

 

                            T. Šofránková, III.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIMRAVA 

Boženka, Boženka, 

ty moja ružička, 

písala si nádherne 

pre nás z celého srdiečka. 

 

Nestriasla sa kritiky, 

bojovala za svoj názor, 

preto každý kto ju hanil, 

daj si pozor! 

                     L. Libiak, IV.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Sedlačeková Lucia, II.A 
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