
Naša hodina slovenčiny  sa v momente, kedy sa k nám pripojil Hevi – ako ho všetci volajú, 

premenila na akúsi knižnicu plnú skvelej nálady, úžasných nápadov a tvorivosti. Keď 

spomíname knižnicu, tak to doslovne, keďže sa s nami rozprával zo svojej pracovne a ukázal 

nám vlastnú zbierku vyše 10 000 kníh. Niektoré vraj čítal, iné písal.  

 

Žiaci nenechali nič na náhodu a využili jedinečnú príležitosť, vyspovedať hosťa. Otázok bolo 

neúrekom, ale pán Hevier nezaprel v sebe kreatívnu bytosť a veľmi zaujímavo deťom priblížil, 

ako sa dostal k svojej tvorbe.  

 

Rozhovor sa začal veľmi milo, keď sa žiakom prihovoril s fotografiou, na ktorej mal  asi 

dvanásť rokov a povedal im, nech si predstavia, že sa s nimi rozpráva chlapec v ich veku. 

Okamžite si všetkých získal a začali pribúdať otázky.  Táto beseda zaujala i ostatných členov 

domácností a po chvíli už medzi nami sedeli súrodenci i rodičia, ktorí predtým potajomky 

nakúkali. ☺ 

 

Pán spisovateľ nešetril humorom a  podelil sa s nami o zážitky zo školských čias, o svoje detské 

sny – stať sa boxerom i o ďalšie plány do budúcna. 

 

Daniel  Hevier  má na svojom konte viac než sto titulov a šiestaci sa s ním pustili do spolupráce 

na treťom pokračovaní knihy Chymeros, tak im držíme palce a prajeme veľa tvorivosti 

a inšpirácie. 

 

Na záver pár reakcií na  besedu: 

 

„Stretnutie s pánom Hevierom ma veľmi potešilo. Bolo to super. Pán Hevier je milý človek a v 

blízkej dobe si určite prečítam niektoré z jeho diel.“  Oliver, 6.B 

 

„Veľmi dobrá hodina. Veľmi sa mi páčilo, ako hovoril o knihe - tá ma najviac zaujala.“  

Karinka, 6.B 

 

„Ďakujem za Terezku. Bol to pre ňu zážitok. Ešte teraz o tom hovorí, a to už je u nej čo povedať. 

      “ Terezkina mamička, 6.D 

 

„      nádherná hodina...SJL.“ Peťka s mamičkou, 6.C 

 

„Dnešný hovor sa mi veľmi páčil a veľmi som sa naň tešila. Som Vám vďačná za to, že sme s 

ním mohli volať a dúfam, že sa s ním stretneme aj osobne. Prekvapilo ma že nevie pri 

niektorých textoch piesní že ich napísal on.“ Sára, 6.D 

 

„Pravda je to, že si na dnešný zážitok deti spomenú pri maturitách či posledných skúškach 

v deviatom ročníku. Taký zážitok má málo ľudí a nie detí.“  P. Velčická,  mamička 6.B 

 

„Ninka mi hneď volala, že aké to bolo skvelé ... a najbližšie kupujeme knižky       od pána 

spisovateľa                “ Ninka s mamičkou, 6.C 

 

PhDr. Annamarie Mikulová 

 


