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Editoriál 
 

  
Milí naši čitatelia,  
 
opäť k nám zavítalo leto a s ním aj ďalšie číslo Cádrovín! Nastal čas 

tepla a dovoleniek, na ktoré sa všetci isto tešíme ;) Niekto radšej 
relaxuje pri mori a niekto zase v horskom prostredí. (Ja osobne mám 
radšej dovolenky pri mori. Môžem sa schladiť vo vode a relaxovať na 
pláži!) S letom však prichádza aj koniec roka, neodmysliteľné spätý s 
odovzdávaním vysvedčenia! Každý má známky, aké má, či už je s nimi 
spokojný alebo nie  
 V tomto čísle Cádrovín sme si pre vás pripravili vskutku pestrú 
ponuku: okrem originálnych prázdninových tipov, ktoré zaručene 
nenájdete v žiadnom inom časopise, vám prezradíme, kam sa chystá 
tráviť leto naša redakcia; odhalíme trinástu komnatu pani učiteľky 
Martiny Machovej a možno i tú vašu, ak sa odhodláte na náš exkluzívny 
štýlový kvíz; predstavíme vám nezvyčajné hobby našej výnimočnej 
žiačky Aničky Tuschovej zo 4.A; pochválime sa vám našou poetickou, 
prozaickou a tentokrát dokonca i dramatickou tvorbou, aby ste sa 
nenudili počas dlhých letných večerov; a aby ste nevyšli z cviku, nájdete 
tu aj originálne učebné texty z dielne 9.A, ktoré už len čakajú na 
schválenie ministerstva. Opäť nebudú chýbať čitateľské (v)tipy, tajničky 
či osemsmerovky. A tiež sa rozlúčime s našimi drahými deviatakmi. 
Konečne... idú prázdniny!  

 
Za celú redakciu vám prajem príjemne prežité prázdniny, plné 

oddychu a zábavy! 
 

 

Mia Gaburová, 
šéfredaktorka 

 
 

P.S. Ďakujeme za stovky podnetov, gratulácií či iných foriem vďaky! Robíme to 
len a len pre vás ♥ ;) 
 
P.P.S. Prosíme vás však o správne uvádzaný formát nášho bankového účtu...  
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Predprázdninová chvíľka poézie  
 
 
 
Jar v plnom prúde 
 
Vonku svieti slniečko, 
pošteklí ťa na líčko. 
Vtáčkovia vyspevujú, 
prichádzajúcu jar oslavujú. 
 
Včielky bzučia v húšti stromov, 
zdravia kvietok po kvete 
a motýlikovia sa rozlietavajú, 
na rozkvitnutom lúčnom svete 
hľadajú si nový domov. 
 
Lucia Kováčová, 3.A 
 

Leto za dverami 
 

K moru chceme ísť všetci, 
zažívame tam pekné veci. 

Prázdniny sú naj, 
tak sa dobre hraj. 

Keď sa leto skončí, 
naša radosť sa ukončí. 

 
Tatiana Turianska, 4.A 

Búrka 
 
Raz som pozoroval z domčeka, 
ako veveričky zaliezli do stromčeka. 
Blížila sa totiž búrka 
a keď začalo kropiť, 
zliezla mačka z múrika. 
Všetky zvieratá utekali do lesa, 
jazvec Noro kričí: „Pred búrkou skryte sa!“  
 
Lasice sa schovali do svojich nôr, 
zobrali si zásoby aj zo svojich komôr. 
Keď už slnko zasvietilo, 
všetkým očká rozžiarilo. 
Najprv zvieratá vychádzali zo svojich nôr nesmelo, 
ale keď už boli vonku, bolo im všetkým veselo. 
 
Erik Rusinko, 4.A 
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Choroba v lete mrzí viac  
 
Keď sme v lete chorí, 
nesmieme byť v mori  
Musíme brať lieky 
a vypiť čaju celé rieky. 
Keď sa uzdravíme,   
sme šťastní, 
je to pocit slastný. 
 
Tatiana Turianska, 4.A 

Prázdninová zvučka 
 

Už sú tu, už sú tu vysnívané prázdniny! 
Deti už odložia učebnice z franiny aj neminy! 

Zo školy sa ide dávno preč, 
deti nemusia dávať odpovednú reč! 

 
Bianka Janitorová, 4.A 

Ako je pri mori 
 
K moru sa už tešíme, 
plavky do kufra balíme. 
Pocestujeme tam lietadlom, 
pred cestou dobre zamkneme dom.  
Staviame pieskové hrady, 
s medúzami máme zvady. 
 
Prázdniny – to je raj! 
Nezabudni – zmrzlinu si daj! 
 
Bianka Janitorová, 4.A 

Prázdniny 
 

Prázdniny sú skvelá vec, 
to vie každý umelec. 

Treba si ich dobre užiť, 
  lebo keď skončia,  

zase sa budeme učiť. 
Treba chodiť k moru, 
vyliezť na veľkú horu. 

Treba nájsť minimálne jednu hubu, 
  naučiť sa hrať aspoň na trúbu. 

Tak si to ešte užite, 
super zážitky zažite. 

 
Nina Nováková, 4.A 
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Dovolenka pri mori 
 
Leto strávime pri mori,  
delfíny sa bláznia bez Dori. 
Rybky šťastné sú, 
o prázdninách snívať chcú. 
Máme radi prázdniny, 
zahrajme sa rôzne hry. 
 
Tatiana Turianska, 4.A 
 

 
 

Obrí klobúk 
 

Slnko, vietor, vánok hrejivý, 
hľa, čo robí za divy. 

Ako zelená sa tráva, lúka, 
pozrite sa do klobúka. 

Nájdete tam krásny deň, 
v ktorom je slnce zlatý kvet. 

 
Hanka Miznerová, 2.B 

 

 
 

Naše výtvarné umelecké výtvory 
(inšpirované prebudzajúcou sa prírodou a blížiacimi sa prázdninami) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veronika Bánová, 8.A 
Kristián Veselý, 8.A 
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Tomáš Holka, 8.A         Saška Nitschneiderová, 8.A                 Petra Lȍrinczová, 8.A 

 
 

 

 

Nina Jelšíková, 5.A 

 

Prázdniny budú rozprávkou... 
 

Beatris Lyubomirova Petrova, 7.A 
 

                                                                                           
 
 
 
           Andrej Tomaščin, 3.B 
 

 
              ←  Filip Kyrinovič, 3.B 
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←  Adam Babušek, 3.B 

 
 

 
 

Natália Fekiačová, 3.B  → 
 

 
 

←  Marínka Papinčáková, 3.B 

 

 
 

Natália Hatyinová, 3.B  → 

 
←  Aicha Julie Sene, 3.B 

 

 
 

Francesco Asaro, 3.B  → 
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Osemsmerovky, vtipy, hádanky a tajničky: 
zasmejme sa a potrápme si hlavičky! :) 

 
„Miško, dám ti hádanku: Aké je ročné obdobie? Ešte nápoveda: Pozri sa, ako vonku husto sneží!“ 
„Hm..Už viem! Máme ...................... .“  
(Dokončenie vtipu nájdeš v tajničke.)  

 
1. Čím lietame na dovolenku 
2. Ovocie na E 
3. Mužské meno na A 
4. 15. písmeno v abecede 

 
 

Lucia Kováčová, 3.A 
 

 
Tešia sa na to všetky deti, po školskom roku si počas toho oddýchneme. Čo je to? 

 
 

1. Najhoršia známka 

2. Nebezpečné zviera v našich horách začínajúce na R 

3. Dlhý had 

4. Pochúťka cez leto 

5. Keď po daždi zasvieti slnko, tak je to na oblohe 

6. Ozdoba na ruku 

7. Ženské meno na I 

8. Obyvateľ Nórska 

9. Áno po anglicky 

 
 

Petra Zaborski, 4.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kráľ džungle 
2. Meno slávnej animovanej rybky 
3. Školská ................ 
4. Člen rodiny (mama a .............) 

 

Tatiana Turianska, 4.A 

  1. a a a a a a a a 

             2.         

3. a           

  4.         

1. a a a a a     

2.          

3.      a a a a 

4.         

5.         

6.          

7.          

8.          

9.          

 1. a a a   

2.      

 3.    a a 

 4      
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„Ahoj, Gusto, daj mi hádanku!“  
„Dobre, dám ti špeciálnu hádanku. Na aký mesiac myslím?“  
*BUCH!* 
„Aú, Gusto!! Čo ma búchaš?“  
„Správne, august to bol!“  
 
Lucia Kováčová, 3.A 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ema, logo, puk, pes, Kaja, bum, loď, aha, uhorka, 
juch, more, Eva, rieka, klad, noha,  dub, 
Iva, krab, balón, varecha, kvet, Lana, Karin, 
dar, máj, júl, bar, dúha, lietadlo, Ela, kôň 
 
 

                                                        
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                                                   
                                                                                                              
 
                       
                       opica, slnko, bazén,Simpsons, 

 smajlo, júl, august, bizón 
                    Anamarija Zaborski, 3.A                               

                                                                                                                Kristína Hudecová, 3.A 
 
 
 

 
 
 
 

A U G U S T A K F 

G I L M F O R I J 

P S Z K O P I C A 

M B O K O T IE V K 

A Y A O C S Ú L Í 

K S R Z É É É G U 

B L A A É C U L K 

G N B A C N U L Í 

K K T U F Í R M K 

I O F J O M I P Y 

G O G O Ú S J U P 

Í E M A G L E N E 

M O R E V A U H O R K A 

D U B A L I E T A D L O 

R N U D Ú H A L Í D A A 

I O M Á J O O A A A N L 

E L O Ď U Ď M N I R A K 

K A J A CH E R A V O A V 

A B A R K P U K A H H E 

H K Ô Ň U L O G O V O T 

Á P E S P R A Z N I N I 
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Exkluzívny štýlový kvíz 
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Vyhodnotenie: 
 

Oslnivá kráska: Miluješ výzor „párty“ dievčaťa, obliekaš sa štýlovo a výrazne. 
Rada vytsčaš z davu. Šmrnc ti dodá aj lesklá bižutéria. 

 
Športový typ: Orientuješ sa v móde, nosíš však pohodlné športové oblečenie 

vhodné pre dievča, čo je stále v pohybe. Niekedy však nosíš aj elegantné 
pohodlné veci. 

 
Dievčatko: Najradšej nosíš romantické oblečenie, napríklad šaty a čipkovanú 

sukňu. Nosíš rada balerínky, ale niekedy si dáš aj tenisky. 
 

Tak čo, sedí náš kvíz aj na vás?  
 

Karin Kyrinovičová, 6.A 
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Prázdninové tipy 
 
Konečne sme sa dočkali – o chvíľu sú tu prázdniny! Ak ich chcete prežiť naplno, určite si 
nenechajte ujsť naše prázdninové tipy, ktoré zaručene v žiadnom inom časopise nenájdete! 
Ale pozor, k čítaniu si okrem zvedavosti pribaľte aj nutnú dávku irónie ;) 

 
 

Ako cez prázdniny zbaliť chalana  
 
 Pýtate sa, ako sa vám už konečne podarí zbaliť 
chalana? Ak áno, tak vám gratulujeme, narazili ste na 
správny článok! 
 Hneď na úvod by sme vám chceli poradiť, aby 
ste neboli namyslená a hlavne, aby ste pred ním 
nehovorili o iných chalanoch (a už vôbec nie o tých, 
s ktorými aktuálne chodíte!). Určite neuškodí ani to, 
ak budete vyzerať pekne a upravene, a nie ako 
bezďák. Chovajte sa tak, aby vaše správanie pôsobilo 
prirodzene (nič sa nebojte, dá sa to nacvičiť pred 
zrkadlom), buďte spontánna, buďte zábavná, no 

zároveň i trošku plachá, nesmelá (odvahu, dievča! to sa poddá!). Hlavne buďte naňho milá 
a vyskúšajte všetky najnovšie osvedčené baliace trendy, napríklad sa mu nepokúšajte do 
hlavy každú chvíľu šmariť tenisovú raketu, loptu, kvetináč či iné voľne pohodené predmety 
vo vašom okolí. Ostatné vedecké výskumy totiž odhalili, že citlivejšie typy chalanov by sa po 
takomto vašom výstupe mohli cítiť zmätene (i keď nemalý podiel na tom bude asi mať                      
aj – v takýchto prípadoch pomerne častý – otras mozgu) a zle si vysvetliť vaše tajné signály. 
 A ak sa vám ani tak nezadarí nejakého uloviť, tak jednoducho zoberte baliaci papier, 
leukoplast a nožnice a zabaľte ho do baliaceho papiera. 
 

Tak držíme palce!  
Tamara Hajduková, Vanessa Gerhátová (6.A) 

 
Ako vytvoriť svätyňu chlapcovi,  

do ktorého ste sa šialene zamilovali 
 

Určite to poznáte, máte s chlapcom vašich snov 
nádherný vzťah, ktorý by vám mohli závidieť i scenáristi 
amerických seriálov, je tu však jeden malý problém: ten 
chlapec o vás ešte nevie... Čo robiť v takomto prípade? 
Nezúfajte a začnite s vytváraním svätyne. Ako na to? Postup 
je jednoduchý.  

Najprv zozbierate jeho veci a položíte ich pred seba, 
ako príklad tu máme ohryzok z jablka, použitú žuvačku                  
(ešte stále ma v sebe chuť... VÝBORNE!) a kúsok vlasov 
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dotyčného – môžete ich získať, keď v škole spí, alebo sa mu vlámte do domu a zoberte 
vzorky vlasov z jeho hrebeňa. (Nie že by som to skúšala... Možno...).  

Ďalej si spravíme rámček na fotku nášho idola! Najprv si z kartóna vystrihneme 
štvorec a pekne ho ozdobíme. (Vrelo odporúčam zainvestovať do celej krabičky flitrov. 
A nezabudnite na kvetiny!)  

Po tom, ako sme ho ozdobili, necháme vysušiť lepidlo na rámčeku a ideme na ďalší 
krok, ktorým je vloženie fotky našej lásky do rámčeka! Asi sa pýtate: „Och! Ako len zoženiem 
jeho fotku?!“ No ja myslím na všetko! Sú dve možnosti, ako sa dopracovať k fotke vášho 
milovaného. Prvé riešenie: Keď ho zbadáte, ako sa fláka alebo sa hrá so svojou ceruzkou, 
zoberte svoj foťák a cvak! Blesk ho oslepí a vy zatiaľ utečiete! (Potvrdzujem, že to funguje! 
Sama som to predsa vymyslela.) Asi si teraz hovoríte: „Ale, ty múdra, ja som ho len raz 
zazrela, nie som s ním každý deň.“ STOP! Nenechali ste ma dohovoriť. Ako prvé sa 
prepašujete v balíčku čipsov do tajnej zakladne číslo 32 a pozriete si na počítači datábazu 
všetkých ľudí na Zemi a nájdete ho. Kým sa spýtate, ako sa 
máte preboha zmestiť do balíčka čipsov, mám odpoveď. 
Cvičte cviky hadej ženy tri roky ako ja a uvidíte, hneď sa tam 
dostanete. (Teda... pokiaľ neskončíte v supermarkete niekde 
v Saudskej Arábii, ale to by sa snáď nemalo stať.)  

Takže rámček nám už uschol, fotku máme – môžeme 
sa teda pustiť do ďalšieho kroku! Na rámček vylejeme dve 
voňavky. Potom si ho položíme na stôl a narúžujeme si pery. 
Potom fotku pobozkáme a prilepíme na rámček. Zapálime 
sviečky a veci, ktoré som spomenula na začiatku, dáme pred 
fotku. Ach, a teraz už prepáčte, musím ísť, moje zlatko zase 
utieklo z pivnice. Ahojte! (O tom zas nabudúce ) 
 
Mia Gaburová (6.A)  

 
Ako nadobro odbiť dotieravého chalana 

 
Čo však robiť, keď vás dlhšie otravuje chalan, ktorý 

nie a nie pochopiť, že oňho skutočne nemáte záujem? 
(Upozorňujeme, že nasledovné rady vám odporúčame 
praktizovať len na beznádejne dotieravých typoch. Tých 
chalanov, s ktorými len nechceme chodiť, zásadne 
dohadzujeme svojim kamoškám!)  

Prvý spôsob je pomerne priamočiary. Keď vám 
dotyčný napíše niečo ako „Milujem ťa z celého srdca 
a chcem s tebou chodiť...“, vy mu na to odpíšte len: „Si 

škaredý truľko a mám vyhliadnutého lepšieho.“ Toto by malo odzbrojiť každého dotieravca. 
Druhý spôsob tiež nie je veľmi zložitý. Úplne stačí, keď si zoženite panvicu a buchnete 

ho ňou po hlave. Potom na chvíľu omdlie a vy ho budete môcť naložiť na nákladnú loď 
a odviezť niekam na Saharu. Potom sa ho zbavíte už nadobro. (Chce to len dobré 
načasovanie: zladiť váš výchovný „pohlavok“ panvicou s vyplávaním nákladnej lode, ktorá si 
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to akurát šinie rovno do Afriky. I keď v bratislavskom prístave by to mohol byť menší 
problém...)  

Tretí spôsob: Ak sa stretnete na dovolenke, tak využite jednu z romantických chvíľok, 
o ktoré sa stále snaží. Večer choďte spolu na skokanský mostík a naveďte ho na to, že spolu 
skočíte, no vy v skutočnosti neskočíte, len utečiete. (Toto robte len v posledný deň 
dovolenky!) 

Štvrtý spôsob: Nazýva sa to verejné poníženie. Poproste niekoho, aby kameroval. Vy 
si zatiaľ zožeňte kýblik slizu a vylejte to dotyčnému na hlavu. To, čo ste natočili, nezabudnite 
dať na youtube, facebook alebo na niečo podobné. (A nezabudnite na diabolský smiech. 
Určite vám to zvýši sledovanosť!) 

Piaty spôsob: Zhoďte ho do najbližšej sopky (Ak však nechcete mať opletačky so 
zákonom a vyprsknutou lávou, najlepšie do vyhasnutej.) 

Šiesty spôsob: Vystreľte ho do kozmu!!! (Ale bez Lajky, lebo takýto vytrvalý 
dotieravec, ktorého sa vám nepodarilo odbiť piatimi predchádzajúcimi spôsobmi, nedá pokoj 
asi ani jej! ) 

 
 

Ako prežiť na opustenom ostrove,  
ak si baba 21. storočia a chceš ňou i ostať 

 
 

Ako si vyžehliť vlasy? 
 

Odrežte si z kmeňa najbližšieho stromu dva dlhšie 
pásiky kôry. Nechajte ich na slnku vyschnúť 48 hodín. 
Vyschnuté pásy kôry zviažte ohybnejšími konárikmi, 
prípadne steblami tráv, ale pozor, iba na jednom konci. 

S takto vyrobenou žehličkou začnite po pramienkoch vlasov chodiť zhora nadol. Nezabudnite 
však, že táto žehlička funguje len na solárny pohon, po nabití energiou preto postupujte 
rýchlo! 
 
P.S. Ak by ste sa rozhodli pre dredy, odporúčame pásy kôry nezbavovať živice  

 
Ako si spraviť pekný prírodný mejkap? 

 
Nájdite kokosový orech, paličku, banán a list. 

Roztvorte kokosový orech. Ak chcete mať pekné tiene na 
očiach, na paličku naneste vnútro kokosu a dajte si ho na oči. 
Vytlačte z listu zelenú farbu zvanú cholorofyl a preneste ju na 
oči (ideálne svoje). Na žlté doladenie vytlačte banán. A je to! 
Krásne očné tiene sú na svete. Pozor však na osy, aby sa vám 
ho nepokúsili ešte vylepšiť...  
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Ako sa nenudiť cez prázdniny  

 
Keďže je leto dlhé a vy sa možno (tak ako ja) tiež už 

nudíte, máme tu pre vás pár tipov, ako leto prežiť bez 
nudenia. 

Pokúste sa byť stále inde. Ako? Napríklad na týždeň 
choďte k starým rodičom, potom zase domov, potom môžete 
ísť s rodičmi na dovolenku, potom k niekomu z rodiny a tak. 

Nerobte nič príliš dlho. Prečo? Lebo to tvrdíme my!  
No uveďme si radšej príklad: Keď celé dva dni pozeráte iba 
telku, tretí deň vás už zaručene začne nudiť i tá najzábavnejšia 
komédia. Skúste činnosti stále striedať, inak vás rýchlo omrzia. 

Aspoň 30 minút denne relaxujte! Ako? Dajte si 
slúchadlá na uši, zapnite si hudbu, ľahnite si na posteľ, zatvorte oči a skúste nevnímať svet. 
Zaručene to pomáha. Budete potom oddýchnutí s dobrým pocitom a nebudete mať náladu 
na nudenie. 

 
 

 

Ako prežiť prázdniny bez školy (Zn. Vraj sa to dá...) 
  

 O chvíľu k nám zavítajú prázdniny. Všetci máte už určite depku z toho, ako idete tie 
dva dlhé mesiace prežiť bez školy, tak tu máte odo mňa zopár rád: 
 

 Určite pôjdete pozrieť starých rodičov, u ktorých sa zvyknú objaviť i dlhé nudné chvíľky. 
Zahnať ich môžete tak, že si do tašky pribalíte jednu z učebníc na budúci školský rok a 
budete si ju dokola čítať. 

 Vaša babka určite rada varí a pečie. Tak to využite na preskúšavanie sa z minulého 
školského roku. 

 Aby vám depka nepokazila dovolenku, tak si vezmite 
jednu z tých menších kníh, ktoré ste dostali na konci 
roka, a namiesto kúpania si čítajte učebnice. Opáliť sa 
podľa ich tvaru je cool! 

 Ak vám škola nedá spať, tak myslite na koncoročné 
písomky a opakujte si otázky, ktoré tam boli. 

 No a nakoniec by som vám dala radu, aby ste sa 
postupne učili všetky učivá zo všetkých predmetov, to 
vám tie prázdniny ubehnú raz-dva ;)  
 

 Majte sa a vydržte! Už len dva mesiace a niečo a je 
tu opäť škola! 
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Ako pribrať do plaviek 

 
Vyzeráte v bikinách skvelo a už vás to prestáva 

baviť? Nudia vás komplimenty okolia a závistlivé 
pohľady svetových topmodeliek? Chcete konečne 
zmenu, ktorá by vám prinavrátila zdravú neistotu a 
niekdajšie mindráky? Tak s tým poďme niečo spraviť! 

Ak chcete pribrať, musíte na obedy jedávať 
hranolčeky a hamburger. Na večeru zas čokoládu, pizzu 
a veľa kalorických jedál. V žiadnom prípade nesiahajte 
po ovocí a zelenine! Zásadne neraňajkujte! Pri priberaní 
by ste si tiež mali zvlášť obľúbiť jednu činnosť – lenivosť. 
Jej základy sú jednoduché: Snažte sa čo najmenej hýbať. 

A ak ste hyperaktívny, tak jedzte skutočne len tie najkalorickejšie jedlá. (Ak vám môžeme 
poradiť, nutella má v sebe celkom dosť kalórií, no nejedzte jej zas priveľa, pretože vám z toho 
môže byť zle a povraciate sa a budete mať v sebe ešte menej kalórií…) A tiež sa nezabudnite 
donekonečna zdeptávať chudnúcimi ľuďmi vo vašom okolí. Úspech zaručený!  

 
Tamara Hajduková, Vanessa Gerhátová (6.A) 

  
 

Ako sa zachovať pri rôznych typoch útokov žraloka 
 

Stalo sa vám, že vás napadol žralok a vy ste nevedeli, ako sa ho zbaviť bez porušenia 
etikety? Mám tu pre vás pár rád, ktoré vám pomôžu prežiť útok žraloka s noblesou. 
Rozlišujeme hneď niekoľko typov útokov, ktoré odzrkadľujú momentálne oceánsko-morské 
módne trendy: 

Galantný útok: Žralok sa k vám najprv pomaly priblíži a potom vás požiada o vašu 
ruku. NO POZOR! Povedzte nie, lebo to nemyslí veľmi milo... Ale ak chcete mať hák... 
  Nindža útok: Ham! A nemáte ruku. Aby ste sa niečomu takémuto vyhli, stále kričte 
„VIDÍM ŤA!“, nindža žralok potom bude smutný a zahanbený, a tak odíde. 
  Elvisov útok: Najprv vás obmotá svojím čírom a potom sa vás bude snažiť uspať 
spevom. No vy ho prebite akýmkoľvek metalom a postrapaťte mu vlasy. S plačom odíde. 

Turistický útok: Ak v oceáne či v mori zacítite podozrivú vôňu paštéty a spotených 
ponožiek, utekajte/plávajte/zmiznite odtiaľ najrýchlejšie, ako môžete! Turistické žraloky 
chodia vždy v skupine a snažia sa svoje obete oslepiť bleskom z fotoparátu. Vy iba povedzte 
„I don’t speak English“ a ony vás nechajú na 
pokoji. 

Mŕtvy útok: Mstve žraloky neútočia... 
Len plávajú... Najčastejšie hore bruchom. O to 
ľahšie sa im však človek ubráni. 
  Zombie žraloky: Sú pomalé, hlúpe 
a škaredé. Chcú zjesť vaše mozgy, to je ich 
jediný učel. Jednoducho... Odkráčajte... 
(Najlepšie aj so svojím mozgom v hrsti ;)) 
 
Mia Gaburová (6.A) 
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A aby vaša motivácia osvojiť si naše tipy ešte vzrástla, pripájame aj príbeh chalana, ktorý 
našu rubriku, plnú vynaliezavých a podnetných nápadov, určite nečítal! Pokoj jeho protéze... 

 

 

Ako som (takmer) prežil v divočine 
(Výber z Rosaldových odkazov vo fľaši) 

 
  

Odkaz č. 1: Stratený  
 

Ahoj, moje meno je Rosaldo. Mám 
sedemnásť rokov. A práve dnes som sa stratil 
v pralese. Len so základnou výbavou (mydlo, auto, 
počítač, železo, náhradné železo, kladivo zo železa, 

gauč, 100 kilogramov jedla, 2 tony 15-karátového zlata) to snáď v divočine istý čas vydržím.  
 

Odkaz č. 3: Ružoví domorodci? 
 

V diaľke som dnes zazrel ľudskú postavu s pokožkou 
zvláštnej ružovej farby... Prenasledoval som ju až do osady, 
v ktorej – ako som vzápätí zistil – žijú miestni domorodci 
s rovnako ružovou pleťou. Prijali ma priateľsky, zvlášť po 
tom, čo v mojich rukách zbadali kladivo zo železa. Onedlho 
mi v ich divnej hatlanine vysvetlili, že sa vykúpali v aviváži, 
predtým boli totiž hnedí. A tá ich hatlanina bola asi takáto: 
„Ym ems as ilapúk v ižáviva.“ 

 
 

... 
 
 

 

 

(Predposledný) odkaz č. 553: Som jedným z nich! 
 

Už som sa tú ich hatlaninu naučil plynulo, takže viem bez zakoktania povedať „9 
kínmaK“, čo je v ich reči názov osady. Ich boh sa zas volá Mautep Aviváž. Keď ma prijímali do 
kmeňa Akakkuddaôkikeopenbasián, musel som sa kúpať v aviváži 2 hodiny, aby som chytil 

pekný ružový odtieň. Dnes bývam v rodine 
Kkuumnaillboovcoov, pijem vodu z ústrednej práčky 
v centre osady a jazdím na ružovom Bentley s hnedými 
poťahmi. V osade ma volajú (v preklade) „Ten, ktorý má 
v džungli nevyčerpateľné zásoby železa...“ Včera som sa však 
po svojom kúpeli  v aviváži prekecol, že náčelník odo mňa 
slávnostne prijal i moje železné kladivo, čo bol posledný 
kúsok v mojej tajnej železnej zbierke... Ale snáď to 
pochopia... 
 

(Posledný) odkaz č. 554: HELP!!! 
 

Zistili, že mám v kolene železnú protézu! 
POMÓÓÓÓÓC!!! 
 

Tomáš Surý, Boris Petrašovič (6.A) 
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Kam sa chystáme cez prázdniny 
 

 
 

Prázdniny už klopú na dvere, ale vy stále neviete, kde a ako ich stráviť? 
Inšpirujte sa akčnými letnými plánmi našich tretiakov! 

 
 

Cez prázdniny by som chcel ísť na chatu ku Mirkovi Belákovi 
s Marekom Stolárikom. Budem sa kúpať v bazénoch, pôjdeme sa 
pozrieť na posedy. Keď ta prídeme, donesie tato čerstvý chlieb a 
budeme mať  super raňajky. Pôjdeme na dubáky, uvaríme hríbovú 
mliečnu polievku. Pozrieme sa na kameru, či boli diviaky jesť na 
posede. Pôjdeme aj k Belákovcom domov, majú tam zajace a dva psy. 
Ak bude leto horúce, sadneme si k ventilátoru, možno si zahráme 
pingpong, dáme si ovocný šalát z ananásu, melónov, jahôd a jabĺk, 
k tomu minerálku a džús. Budeme jazdiť na motorke a štvorkolke. 
Určite to budú úžasné prázdniny! 

Adam Babušek, 3.B 
 
 

Cez leto si budem s Marekom posielať balíček. Budem mať narodeniny a možno pôjdem 
s Marekom na našu chatu do Častej. Pôjdeme aj na dovolenku. Budeme sa aj kúpať doma v našom 
bazéne. Dúfam, že nebude ani veľmi teplo, ani veľmi chladno, ani nebude stále len pršať. Pôjdeme aj 
k tetám a k babke. Už teraz sa letných prázdnin neviem dočkať! 

Filip Kyrinovič, 3.B 
 
 

 
Každý deň sa chcem učiť aspoň jednu hodinu, to je moje 

predsavzatie. Na dva týždne pôjdem do Bulharska. (Chcela by 
som sa tam chytiť delfína!) Väčšinu prázdnin budem tráviť 
s kamoškou Silviou a so sesternicou Biankou. Zasadím aj 
reďkovky. Budem musieť chodievať von, lebo doma je horúco. 
Pôjdem na chalupu. Budem tam polievať a polievať! A pôjdem 
tiež s rodičmi do ZOO. 

Betka Karabelev, 3.B 
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Ja pôjdem na prázdniny na chalupu do Sebechlieb. Pôjdem 

tam s mamimou, bratom a sestrou. Zo Sebechlieb pôjdeme do 
Krupiny za babkou a dedkom. Pôjdeme aj do Dudiniec, budeme sa 
tam kúpať a spúšťať sa na tobogánoch. Budeme veľa športovať, 
napríklad hrať tenis a futbal. Možno pôjdem s tetou aj na túru a na 
tej túre budeme hľadať kvety. Tá chata je na Starej Hore a pod ňou 
je futbalové ihrisko a tenisové kurty. Paráda!  

Andrej Tomaščin, 3.B 
 

  
Veľmi sa teším na prázdniny! Pôjdeme s prívesom do 

Rakúska. Spím hore na poschodovej posteli. Tato spí dole. 
Mamina a Kiki spia na manželskej. V prívese budeme mať 
kuchyňu a stôl so sedačkami. Sprchovať sa budeme v kempovej 
sprche. Záchod bude tiež v kempe. Pri kempe je jazero. Máme 
neoprény a budeme sa kúpať. 

Marínka Papinčáková, 3.B 
 

 
 

Prázdniny sa už blížia a ja sa na ne teším, lebo nebude škola!               
Ale možno si cez leto budem precvičovať násobilku :) Cez prázdniny 
pôjdem s otcom, mamou a našimi priateľmi na Malorku do Španielska.            
Na Malorku si beriem skejtbord. Pôjdeme aj do skejtparku, budem sa tam 
skejtbordovať. Najviac sa teším na to, ako sa budem skejtbordovať i                   
na letisku. A čo je najsuper? To, že tam pôjdeme už 10. júla! Škoda,                      
že prázdniny trvajú len 2 mesiace...  

Zorko Zita, 3.B 
 
 

A kam sa chystá cez prázdniny naša redakcia? 
 

O tom, že nemenej akčné plány na leto má i naša redakcia, vás presvedčia nasledujúce riadky! 
Naše prázdninové plány rátajú s návštevou svetových metropol i slovenských krás! ;) 

 
 

Ešte pred prázdninami ma čaká školský výlet                       
do Londýna. (Cestou sa tiež stavíme v Paríži v Disneylande!) 
S rodinou a kamarátmi máme zas naplánovanú dovolenku 
do Sarti, čo je krásne mestečko v Grécku. (Ideme už tretíkrat 
na to isté miesto, takže sa veľmi teším!) Potom možno 
zavítame aj do Talianska na „dovču číslo dva“ ;) A určite sa 
chystám aj k babke do Vištuka.  

Mia Gaburová, 6.A 
 
 Najbližšie sa chystám na školský výlet do Veľkej 
Británie, konkrétnejšie do Londýna – veľmi sa tam teším, 
i keď sa aj trošku bojím. A počas prázdnin pôjdeme určite               
na našu chatu v Častej.  

Karin Kyrinovičová, 6.A 
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Cez prázdniny pôjdeme s rodinou a známymi na dovolenku                             

do Bulharska na Slnečné pobrežie. Asi nás čaká aj dovolenka v Chorvátsku 
v meste Veli Lošinj. (Ideme tam už štvrtýkrát.) A keďže mám babku 
v Novom Meste nad Váhom, strávim istú časť prázdnin tam. 

 

Vanessa Gerhátová, 6.A 
 

 
 
 

 
My sa toto leto chystáme do Kanady! Máme totiž v Ottawe 

známeho. Odlietame z Viedne do Paríža, odtiaľ do Montrealu 
a z Montrealu sa dopravíme do Ottawy. Plánujeme 
precestovať časť Kanady, pozrieme sa aj na Veľké 
kanadské jazerá a Niagarské vodopády a vraj 
budeme sledovať aj veľryby. Cez prázdniny 

pôjdeme určite aj ku babke v Košiciach. 
 

Tamara Hajduková, 6.A 
 
 
 
 

Máme naplánovanú dovolenku v Štúrove, 
kde je super aquapark. Možno však pôjdeme aj                   
do Chorvátska. A určite sa zastavíme aj na kúpalisku 
v Banskej Štiavnici. Veľmi sa teším! 
 

Tatiana Turianska, 4.A 
 

Chystáme sa do Srbska, kde okrem návštevy 
rodiny a známych absolvujeme návštevu 
v aquaparku, kde sa určite riadne vybláznime  
Počas leta však budeme najčastejšie na Zlatých 
pieskoch a v Ružinove na kúpalisku Delfín.  
 

Anamarija a Petra Zaborski, 3.A a 4.A 
 
 
 

 
Najprv pôjdeme na splav v Tomášikove s ďalšími dvomi rodinami. 

Blízko Košíc máme chatu v Malej Ide. Dovolenku pri mori strávime 
v Chorvátsku v blízkosti 
Záhrebu. Tiež sa chystám                
do letného tábora Klepáč 
a  na ranč Lieskovec pri 
Podunajských Biskupiciach, 

kde pôsobí Jazdecký klub Mirand. S našimi sa tiež tešíme 
na vysokohorskú turistiku v Nízkych Tatrách.  
Fu, toto leto bude akčné!  
 
Bianka Janitorová, 4.A  
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Nielen Bianka je v našej redakcii veľkou milovníčkou koní.  
Ak k nim patríte tiež, otestujte sa v Biankinom špeciálnom kvíze! 

 
  

Špeciálny kvíz, ktorý otestuje vaše znalosti o koňoch 
 
 
 
 

1. Ako sa nazýva kôň čierneho sfarbenia?  
a) čierniak 
b) vraník 
c) nijako sa nenazýva 

 
2. Ako sa nazýva najmenšie plemeno koňa? 

a) pidipony 
b) malý kôň 
c) falabella 

 
3. Ako sa nazývajú základné pohyby koňa? 

a) kráčanie, behanie 
b) krok, klus, cval, trysk 
c) krok, klus, cval 

 
4. Čo je to martingal?  

a) jazdecká pomôcka 
b) plemeno koňa z Anglicka 
c) druh krmiva pre kone 

 
5. Čo je to oxer? 

a) tyč 
b) šírkovo-výšková prekážka 
c) jazdecká pomôcka 

 
6. Čo to znamená, keď dáva kôň uši dozadu? 

a) je nahnevaný 
b) niečo vzadu počuje 
c) vyhýba sa muchám 

 
 

Bianka Janitorová, 4.A 
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Ako nezabudnúť na slušné spôsoby ani v lete 

 
I keď za najbližšie dva mesiace pozabúdame skoro všetko,  

čo sme sa cez školský rok naučili, niečo by nám z hlavy nemalo vypadnúť ani 
počas prázdnin. Naši piataci a šiestaci si však pre vás pre istotu pripravili drobné 

úvahy o živote a slušných spôsoboch ;) 

 
 
Moja loď Život 
 
 
 Moja loď sa volá Život, lebo v živote je veľa 
prekážok, ale aj veľa pekných zážitkov. Trebárs i učenie 
v škole je pekné, ale častokrát i ťažké a namáhavé.  

Druhé meno mojej lode je Úprimná, lebo každý 
by mal byť úprimný a spravodlivý.  

Moja loď má štyri miestnosti: 1. miestnosť sa 
volá Rodina, pretože každý by mal mať v živote rodinu; 
2. miestnosť sa volá Kamarátstvo, ktoré je v živote 
každého človeka veľmi dôležité; 3. miestnosť sa volá Dôvera, pretože každý by mal mať 
aspoň štipku dôvery v živote; 4. miestnosť sa volá Láska, keďže i tá hrá v živote veľkú                  
rolu – veď lásku cítia ľudia, zvieratá, rastliny aj stromy.  

Moja loď je plno vybavená, navyše, riadi ju kapitán, ktorý sa spolu s posádkou stará 
o úspešnosť plavby a bezpečnosť svojich pasažierov. Tak nejako podľa mňa vyzerá moja loď.  
 

Miška Poláková, 5.A 
 
 

 
 

Džentlmenské rozhodnutia 
 

Žil raz jeden chlapec, ktorý, ešte keď bol dieťa, 
hovoril, že nikdy nebude slušný a že dievčatá sú divné. 
Lenže život išiel ďalej a chlapec si uvedomil, že byť 
džentlmenom je základ slušného správania, a tak sa raz 
všetkým ľuďom, ktorým klamal a robil zle, ospravedlnil.  

Keď už chlapec vyrástol v 24-ročného mládenca, 
našiel si dievča a bol k svojmu dievčaťu slušný ako 
správny džentlmen. O pár rokov sa vzali. Aj na svadbe 

bol slušný a starším ľuďom prisúval stoličky a obsluhoval ich. Onedlho pochopil, že aj 
slušnosť a džentlmenstvo sú potrebné k životu, ba čo viac – robia ho oveľa krajším. 

 

Milan Samuel Zemeš, 5.A 
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Priateľské rozhovory 

 
Priateľské rozhovory sú veľmi dôležité. Najmä               

na zverenie nejakých tajomstiev. 
 

 Pri rozhovore je dôležité, aby sme si navzájom 
pozerali do očí a počúvali sa. 

 Keď chceme povedať niečo osobné, je dobré ísť na 
nejaké tajné miesto. 

 Osobné veci hovoríme iba ľuďom, ktorým 
dôverujeme, teda priateľom. 

 Buď úprimný! 

 Neprekrikuj sa s ostatnými! 

 Keď sa rozprávaš s priateľom, nerozprávaj mu veci, ktoré ho môžu naštvať – môže to spôsobiť 
zbytočnú hádku. (Samozrejme, tejto rady sa drž, iba ak nejde o niečo zásadné.) 

 Správny priateľ zistí aj to, keď sa iba hráš, že si jeho priateľ. 

 Keď ti priateľ niečo hovorí, počúvaj ho, aj keď je to, čo momentálne rozpráva, možno nudné, 
nezaujímavé – asi sa ti potrebuje len vykecať, posťažovať. Vypočuj si ho! 

 Keď priateľ potrebuje pomoc či radu a ty vieš odpoveď a hanbíš sa mu to povedať, lebo to 
nemusí byť vždy príjemné, nehanbi sa, povedz mu to. 

 

A hlavne nezabúdaj počúvať svojho priateľa, pretože 
každého (a netýka sa to len priateľov) dokáže naštvať, keď jeho 
slová ignorujú. 

Tamarka Hajduková, 6.A 

 
Počúvanie s porozumením 

 

Počúvanie s porozumením nám môže pomôcť, naopak, 
nepozorné počúvanie nám môže uškodiť. Nepozorným 
počúvaním si môžeme spôsobiť veľa problémov, napríklad: 
mama ti povie, že vonku môžeš byť do 18:30, ale ty nepočúvaš 

a namiesto toho počuješ, že sa môžeš flákať až do 20:30. Keď o tebe nebude doma o 19:00 ani chýru, 
ani slychu, mama sa bude o teba určite báť! Alebo si v škole nepozorný a nepozornosť ti spôsobí zlé 
výsledky! Treba si preto uvedomiť, že počúvanie s porozumením je dôležité a potrebné v rodine, 
práci i v škole. 

Miška Studená, 5.A 

 
Kto je kto? A kto sa kam hodí? 
 

Niektorí ľudia sú iní a i pracujú inde v porovnaní s tým, čo si kedysi naplánovali. Mysleli si, že 
budú mať prácu na mieste, pre ktoré vyštudovali školu. Lenže to sa pri dnešnej nezamestnanosti nie 
vždy dá, a tak pracujú všade, kde sa nájde voľné miesto. Sú práce, v ktorých pracujú muži (napr. 
stavbári), ale aj práce, ktoré väčšinou robia ženy (napr. kaderníčky). Ale ako som už spomínala, dnes 
nie je samozrejmosťou, že nájdete ľudí vždy v takej práci, na ktorú sa hodia. Ale sú aj ľudia, ktorí 
pracujú na miestach, kde chcú a kde sa im páči a chcú tam chodiť. S radosťou do nej vstávajú 
a usmiati sa i vracajú z nej domov. Myslím si, že ak by ľudia mali prácu, ktorá ich baví a radi do nej 
chodia, svet by vyzeral inak.  

Karolína Čmelková, 6.A 
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Každý má svoj spôsob 

 
Každý je iný a každý má iný spôsob. Niekto 

napríklad uvidí na ulici peňaženku a zoberie ju na políciu 
a niekto iný zas hľadá, kto ju stratil. Niekto prekážku 
obíde a niekto ju preskočí. Proste každý má svoju myseľ. 
Ale keď sa niekoho opýtaš, či máš tú prekážku preskočiť 
alebo obísť, a on ti prezradí svoj spôsob, ktorému sa ty 
následne rozhodneš priučiť, tak bude tvoj spôsob vlastne 
pôvodne cudzí spôsob. Ale aj to je spôsob. Niekto si ten 
spôsob zistí a niekto si ho vymyslí. Každý má svoj spôsob písania, reči alebo napríklad 
sedenia. Spôsoby sa učíme. Sú aj spôsoby, ktoré sa nemusíme učiť, a tých je veľmi veľa. 
Niekomu napadne prekážku aj podliezť. A to je práve to! Každému sa páči iný spôsob. 
A každého spôsob sa v niečom odlišuje. Niekto vie prekážku obísť aj veľkým oblúkom, niekto 
zas malým. Každý z nás vie riešiť problémy po svojom. Nie je to skvelé?  Mali by sme to 
teda rešpektovať a nepresadzovať za každú cenu iba ten svoj spôsob. Nemusí byť jediným 
správnym riešením. 

Samuel Emmer, 6.A 
 
 
 
 

 

Ako spolu hovoríme 
 

Väčšina ľudí si myslí, že fyzická 
šikana je horšia ako psychická.                   
No v niektorých prípadoch je to inak. 
Keď niekto niekomu nadáva, ponižuje 
ho pred celou triedou alebo mu robí aj 
horšie veci, môže to mať viac než len 
zlé následky. Ten človek, ktorého 
šikanujú, si po čase prestane veriť 
a môže mu byť ešte horšie, keď pri 
sebe nemá žiadnu podporu – či už 
nejakého kamaráta, rodinu alebo 

aspoň domáce zvieratko. Ten, ktorého šikanujú, by ich mal prestať počúvať a kamarátiť sa 
iba s tými, ktorí mu pomáhajú a vždy pri ňom stoja. Veď nie sú na svete iba zlí ľudia, sú aj 
takí, ktorí sa snažia pomáhať a správať sa milo. A keďže sa občas môže zdať, že je tých 
dobrých ľudí v mladej generácii pomenej, je to na nás, aby sme to zmenili! 

 
Viktória Tevecová, 6.A 
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Kultúrne podujatia, exkurzie a iné školské aktivity 
 

Výstava o Štúrovi na Bratislavskom hrade 
 

 V utorok 21. apríla 2015 sa zúčastnili riešiteľky dejepisnej olympiády Beatris Lyubomirova 
Petrova, Zuzka Stoláriková zo 7.A a Veronika Špačková z 9.A na výstave na Bratislavskom hrade, ktorá 
je venovaná životu a tvorbe Ľudovíta Štúra. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o živote a diele 
tohto významného slovenského dejateľa. Ukončenie výstavy Ľudovít Štúr (1815 – 1856) Reformátor 
slovenskej spoločnosti je naplánované na 17. január 2016. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maľované dejiny Bratislavy 
 

 Apríl bol mesiacom, v ktorom sme ukončili 
dvojročný projekt pod názvom Maľované dejiny 
Bratislavy. Konal sa v Starej radnici so spisovateľom 
a historikom Pavlom Dvotákom. Koncom roka by mala 
uzrieť svetlo sveta rovnomenná kniha, v ktorej sa 
možno objavia aj ilustrácie našich žiakov. Zvlášť sa 
tešíme z našich vytrvalých ilustrátorov: Ninky 
Jelšíkovej, Jožka Hempfingera, Vilka Pála a Jakuba 
Čimboru z 5.A. A držíme im, samozrejme, palce! ;) 
 

 
 

Blysni sa vodným dielom 
 
 Gratulujeme aj žiakom z 3.B triedy, ktorí sa 
zúčastnili výtvarnej súťaže: Blysni sa vodným dielom, 
ktorú vyhlásili Vodohospodárske stavby mesta 
Bratislavy. Našu školu úspešne reprezentovali: Peter 
Bachratý, Natália Hatinová, Marína Papinčáková, Betka 
Karabelev, Emka Garajová, Andrej Tomaščin a Marek 
Stolárik. Žiaci získali drobné vecné darčeky, ktoré 
potešili. Gratulujeme! 
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Bratislavské fontány 
 
 V utorok dňa 21. apríla 2015 sa žiaci 5. a 7. ročníka zúčastnili na exkurzii s názvom 
Bratislavské fontány. Od svojich sprievodcov (stredoškolákov zo SOŠ podnikania v Bratislave) sa 
dozvedeli zaujímavosti o staviteľoch a histórii fontán Starého mesta. 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

Deň Zeme 
 
 V sobotu dňa 25. apríla 2015 sme si opäť vyhrnuli 
rukávy a spolu s našimi rodičmi a pani učiteľkami sme sa 
pustili do zveľaďovania areálu našej školy. A prečo? Už 
tradične sme sa totiž rozhodli osláviť tak u nás medzinárodný 
Deň Zeme. A účasť bola naozaj vysoká! Podarilo sa nám 
doplniť výsadbu za telocvičňou, nasadiť trávu v brezovom háji, 
obnoviť bylinkovú špirálu. Vysadili sme aj vtáčí zob, 
levanduľový háj a kvitnúcu lúku. Navyše, v telocvični 
prebiehala Burza vecí a na ihrisku tvorivé dielne, ktoré si vzali 
na starosť naše pani vychovávateľky. Za odmenu nás po práci 
čakal guláš od pani kuchárok a iné maškrty zo špajze nejednej našej mamičky. O tom, že aktivít nebolo málo, 
vás presvedčí aj krátka reportáž, ktorú nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=eqsCPcbTrxc.    

  
 
 

 Deň Zeme  
 

V našom malom okolí 
musíme mať oči ako sokoly. 

 My odpadky zbierame 
a prírode pomáhame. 

    Sme šťastní,  
keď je tu čisto, 

netvárme sa veľmi kyslo. 
 

Tatiana Turianska, 4.A 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eqsCPcbTrxc
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Literárna čajovňa pri príležitosti Dňa matiek 
 
 Druhú májovú nedeľu, ako každý rok, sme si všetci spomenuli na svoje mamičky, ktoré mali              
v tento deň sviatok. Aj deti z našej školy chceli povedať svojim mamám, ako veľmi ich ľúbia. Preto ich 
v utorok 12. mája 2015 pozvali medzi seba do tried, ktoré sa nachvíľu stali  literárnymi čajovňami. 
Mamičky si tu vypočuli krásne básne, ktoré napísali deti len pre ne. Program im spríjemnili aj rôznymi 
piesňami a tančekmi. Nejedna mamička si od dojatia zotrela slzu z líca. Na záver ich deti obdarovali 
malým darčekom a všetci sme si posedeli pri čaji a rôznych dobrotách. Mamičky, máme vás radi! ;) 

 

 
A čo sme z našej tvorby mamičkám naservírovali v literárnych čajovniach? Nech sa páči, ponúknite sa aj vy! ;) 

 
         Danka Čimborová, 1.A       Danko Sabo, 1.A        Sofia Janitorová, 1.A 
 

Element harmónie 

 
Kde bolo, tam nebolo, žili dve víly. Jedna slnečná a jedna 

mesiačková. Ale mesiačková tej slnečnej závidela, pretože keď svietilo 
slnko, tak sa všetci veselili. No keď svietila mesiačková víla svojimi 
mesačnými lúčmi, tak všetci spali. Po niekoľkých rokoch mesiačková 
víla zmizla!!! Slnečná víla za ňou deň aj noc smútila. Mesiačková víla 
utiekla na mesiac a hľadala elementy harmónie. Povedala si: Keď 
vystúpi mesiac najvyššie na oblohu, tak sa vrátim na Zem. Ale 
mesiačková víla nevedela, že kúzlo priateľstva je to najmocnejšie. Elementy harmónie boli ukryté v starom 
zámku kráľovnej Selestie. Jej duša stále blúdi v starých ruinách. Večer ju počuť, ako sa prechádza po chodbách. 
Elementy harmónie boli ukryté v jednej časti hradu. Nechýbalo veľa a mesiačková víla by ich už-už mala. Ale 
Selestia ju uvidela. Použila kúzlo, ktoré mesiačkovú vílu navždy zmenilo na dobrú. A v tej chvíli na hradnej veži 
zazvonil zvonec a rozprávke je koniec. 

Dominika Čelovská, 1.A  

http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=299
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Moja mamička 

Mamička sa o mňa stará, 
chce, aby som bola zdravá. 
Rozprávať ma naučila, 
písať, čítať doučila. 
Keby sa mi niečo stalo, 
jej srdce by sa o mňa bálo. 
Mamička ma miluje, 
jej krv vo mne koluje. 
Oblečenie nachystá 
aj desiatu prichystá. 
Takto ma má ona rada, 
keď sa stratím, vždy ma hľadá. 
A keď sa ty mama smeješ, 
moje srdce tým hreješ. 

 
Nina Nováková, 4.A        Sofia Janitorová, 1.A 

 

 

Mamičke 
 

Môj sen je stať sa veľkou, 
chcem to zdieľať po tebe láskou veľkou. 

Vždy pri mne stojíš v dobrom i zlom. 
Bez teba by sa zrútil i celý dom. 

Radi ťa majú všetci, 
nikdy o tebe nepočujem zlé veci. 
Príkladom si pre všetky mamy, 

zostaneš navždy s nami. 
 

Tatiana Turianska, 4.A 

 
 
 
 
 

 

Mamka 
 
Moja mamka vidí svet  
ako jeden krásny kvet. 
Nemám slova na jej opis, 
je pekná ako narcis. 

 
Hanka Kubánová, 3.A 
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Škola v prírode 
 
 

Žiaci našej školy si i tento máj spestrili školský rok zmenou prostredia v škole v prírode. Žiaci 
prvého stupňa strávili pobyt v obci Chvojnica, ktorá leží v Bielych Karpatoch neďaleko Myjavy. O tom, 
že i tohtoročná škola v prírode stála za to, nás presvedčili i slohy našich žiakov. Na ukážku Vám 
ponúkame nadšené zhodnotenie hneď niekoľkých z nich. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     I. turnus: 1. a 2. ročník 
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II. turnus: 3. a 4. ročník 

 
  
 
„Bolo tam veľmi super, nebola tam vôbec nuda, každý 

sa tam zabával. Animátori boli veľmi dobrí, lepších nepoznám. 
Najradšej by som tam chodil každý rok. Varili dobre. Každý by 
mal aspoň raz ísť do školy v prírode. Najviac sa mi páčilo, ako 
sme išli do ZOO a potom do Bojnického zámku. A tie suveníry? Úžasné! Niektoré boli drahé, ale tie 
som nekúpil. Najlepšia škola v prírode! Hotel Magura bol veľký a pohodlný, čistý a úžasný. Mali sme 
výborný program, pomáhali sme princeznám v Storywoode. Bola tam aj líška, ktorá sa hrabala v koši. 
Mali by ste tam ísť čo najskôr!“  

Adam Babušek, 3.B 
 

 

 
 

„V škole v prírode sme boli v Chvojnici, cestovali 
sme poschodovým autobusom. Každé ráno bola 
rozcvička, boli tam veľmi pekné izby a animátorky. Veľmi 
sa mi tam páčilo, najradšej by som tam chcel ísť dvakrát.“ 

 

Adam Tencer, 3.B 
 

„Nebola tam vôbec nuda, ale naopak zábava. 
V škole v prírode som spoznával zámky, vretenice 
a pohoria. Navštívili sme bojnickú ZOO, tam sa mi najviac 
páčili opice. Mali sme tam animátorky, ktoré boli milé 
a zábavné, volali sa Arial, Vašo, Eli a Ginger. Cesta bola 
veľmi pohodlná. Všetkým odporúčam!“    

  Zorko Zita, 3.B 

 
 
 
 

„Boli sme v Chvojnici. Bola s nami aj 3.A, 4.B 
a 4.A. Boli sme štyri triedy. Mali sme tam rozprávkové 
bytosti, bola to zábava, stavali sme domček pre Paskala. 
Mali sme aj športové hry. Boli tam skvelé animátorky. 
Odporúčam to všetkým deťom na svete. Všetkým sa to 
páčilo, škoda, že sme tam boli tak krátko. Je tam 
krásne.“ 

Aicha Julie Sene, 3.B 
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III. turnus: 5. až 8. ročník 
 

Žiaci druhého stupňa si to do školy v prírode namierili do Rajeckých Teplíc. A čo tam?  
Čítajte exkluzívne reportáže účastníkov III. turnusu a dozviete sa viac ;) 

 

 
 

V Rajeckých Tepliciach 
 

 Kufor, nákupy, balenie, nič nezabudnúť... To všetko predchádzalo výletu do ŠVP. Zazipsoval 
som kufor a ocitol som sa v autobuse. A veľké dobrodružstvo v prírode sa mohlo začať. 
 Po 3-hodinovom cestovaní sme sa ocitli pred penziónom IRIS. Obkolesovala nás nádherná 
príroda. Keď sme sa ubytovali a vybalili, zoznámili sme sa s okolím Rajeckých Teplíc. Išli sme na malú 
prechádzku. V ŠVP sme chodili na veľa výletov, prechádzok a túr. Išli sme do tvorivých dielní,  kde 
sme si vyrobili sviečky z farebného vosku, plietli sme košíky a misky z africkej trávy a tvarovali sme si 
misky zo špeciálnej hrnčiarskej hliny. Boli sme na výlete v Žiline, kde sme videli dve historické centrá, 
kostol sv. Trojice, radnicu so zvonkohrou, nádherné domčeky a patróna hasičov sv. Floriána. Tam aj 
späť sme cestovali malým vláčikom. Neskôr sme mali rozchod. Čo by to bola za ŠVP, keby sme nešli 
na poriadnu túru? Išli sme na túru cez lúku po poriadne zablatenej ceste. Po ceste sme videli koníky 
a bol tam krásny výhľad. Naspäť sme sa vrátili po asfaltovej ceste a išli sme sa učiť. Posledný výlet bol 
výlet na farmu. Najprv sme si popozerali celú farmu a potom sme strieľali so vzduchovky na terč, 
jazdili na koníkovi a jazdili na umelom býkovi. Po týchto aktivitách sme si išli opekať špekáčiky. 
 Pobyt v prírode bol pre mňa veľkým zážitkom, dlho budem spomínať na zážitky z tejto ŠVP 
a škoda, že to ubehlo tak rýchlo. 

Ivo Novysedlák, 5.A 
 

 
 



34 
 

Výlet do Žiliny 
 
 V jedno upršané ráno v ŠVP 
sme sa rozhodli navštíviť mesto Žilinu.  
 Hneď po raňajkách sme sa 
zbalili a vybrali na vlakovú stanicu 
Rajecké Teplice, odkiaľ nás do Žiliny 
odviezol pekný červený vlak. Vo vlaku 
sme si užili kopec srandy, a preto nám 
aj cesta ubehla veľmi rýchlo. Po 
príchode do mesta sme navštívili jeho 
historické centrum a Mariánske námestie. Námestie je štvorcového tvaru 100 x 100 m. Potom sme sa 
presunuli na Námestie Andreja Hlinku. Vonku ale začalo pršať,  a tak sme sa pred dažďom schovali do 
nákupného centra Mirage, kde nám dali naše pani učiteľky rozchod. Po hodine sme sa všetci opäť 
stretli a vlakom vrátili späť do penziónu. 
           Po náročnom výlete nás čakala super večera a pestrý večerný program. 
 

Alex Novysedlák, 5.A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Od 24. do 29. mája sme boli celý 2. stupeň v škole v prírode v Rajeckých Tepliciach. Bolo to 
tam naozaj pekné. Mali sme tam poriadne nabitý program, ktorý bol aj športový, aj zábavný. Nikdy 
sme sa nenudili. Dokonca tam aj super varili. Navštívili sme aj keramické dielne, kde sme si niečo 
vytvorili, boli sme v Žiline, kde nám ukazovali aj pamiatky, ale boli sme aj v nákupáku  Navštívili sme 
aj farmu, kde sme mali možnosť jazdiť na koni, strieľať zo vzduchovky a jazdiť na rodeo býkovi. To 
bolo fakt super. Okrem toho sme boli aj  na prechádzkach, nočnom pochode a tak. V posledný večer 
sme mali vyhodnotenie cien a rozlúčkovú diskotéku. Bolo super. 

Vanessa Gerhátová, 6.A 



35 
 

 

Výchovný koncert 
 
 Dňa 3. júna 2015 žiaci druhého stupňa oslávili MDD 
výchovným koncertom. Umelecké združenie Harmonia Seraphica 
predviedlo komickú operu Gaetana Donizettiho Nápoj lásky, ktorá je 
stálicou operných divadiel. Deti sa dozvedeli zaujímavosti o opere a 
odniesli si hlboký kultúrny zážitok. 

 

 
 

9.A na návšteve Krajského súdu  
 

Žiaci 9. ročníka si v piatok 12. júna 2015 vyskúšali 
občiansku výchovu v teréne. Spolu s pani učiteľkou Markovou 
navštívili totiž Krajský súd v Bratislave na Záhradníckej 10. Exkurzia 
bola spojená s prednáškou Pavla Adamčiaka, hovorcu Krajského 
súdu, ktorý deviatakom popísal náležitosti súdneho procesu 
a následne ich ako pozorovateľov zaviedol na reálne súdne 
pojednávanie. Po skončení pojednávania nasledovala diskusia 
s predsedom senátu a súdnym senátom. 

 
The Beatles v knižnici 

 
V utorok 16. júna 2015 žiaci 7. až 9. ročníka 

zavítali do Knižnice Bratislava – Nové Mesto, aby vo 
výnimočnom prostredí prezentovali svoje projekty 
o jednej výnimočnej hudobnej skupine: The Beatles. 
Okrem svojich pamäťových buniek však zapojili do akcie 
i hlasivky – vyskúšali si totiž skupinový duet 
s nestarnúcou gramofónovou platňou, a to hneď pri 
niekoľkých piesňach z dielne nehynúcej liverpoolskej 
štvorice. A čo na to chaloši z The Beatles? ... Správne, 
padla im sánka ;) 

 
 

Športovo-zábavné popoludnie 

 V piatok 19. júna 2015 sa v areáli našej školy uskutočnilo športovo-zábavné popoludnie. Kto 
prišiel, iste neoľutoval. O tom, že všade kraľovalo veľa zábavy, športový duch a dobrá nálada, sa 
môžete presvedčíť i z našich fotografií.  
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Súťažili sme – ľaľa, tu sú naše výsledky! 
 

 

 literárne súťaže:  

Žiačka našej školy Beatris Lyubomirova Petrova zo 7.A sa 
svojím literárnym počinom Bratislava sa mi páči zapojila do 5. 
ročníka literárno-výtvarnej súťaže Bratislava, moje mesto 2015 
a dňa 4. júna 2015 jej bolo v Justiho sieni Primaciálneho paláca 
slávnostne odovzdané čestné uznanie v próze v 3. kategórii. 
Gratulujeme! (Bettin súťažný príspevok si môžete prečítať aj 
v tomto čísle Cádrovín v rubrike Osobnosti Bratislavy ;)) 

  

 

 francúzsky jazyk: 

Dňa 14. apríla 2015 sa konalo celoslovenské kolo 

francúzskej olympiády, na ktorom našu školu (i celý kraj) 

reprezentovala Veronika Bánová z 8.A. Podarilo sa jej obsadiť                

5. miesto! Blahoželáme! 

 

 matematika: 

V matematickej súťaži MAKSÍK sa medzi Hviezdy 
matematického neba zo žiakov našej školy prepracovali: Peter 
Hajduk (3.A), Gabriel Dunajský (4.B) a Juraj Bartok (4.B). Jurko 
Bartok sa dokonca prepočítal medzi 85 najlepších riešiteľov! 

V medzinárodnom matematickom seminári TAKTIK skončili 
prví vo svojej kategórii: Oliver Novysedlák (2.B), Jakub Boledovič 
(2.B), Juraj Bartok (4.B), Gabriel Dunajský (4.B), Michal Bachratý 
(4.A) a Ivo Novysedlák (5.A). Gratulujeme! 

 

 informatika: 

 V celoslovenskej informatickej súťaži iBobor 
dosiahli veľmi pekné výsledky títo naši žiaci: Romana 
Prokešová zo 7.A (percentil*: 97), Ivo Novysedlák z 5.A 
(percentil*: 87), Jozef Hempfinger z 5.A (percentil*: 79), 
Michaela Studená z 5.A (percentil*: 79), Kristián Veselý 
z 8.A (percentil*: 79). 
 

*percentil = udáva, koľko percent súťažiacich bolo slabších 
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 šport: 
 

 orientačný beh: 

 Dňa 30. apríla 2015 sa konalo na Devíne obvodné kolo v 

orientačnom behu žiakov a žiačok. Naše dievčenské družstvo 

v zložení Nina Szomolányiová (9.A), Nina Petrašovičová (5.A), 

Katarína Chmelárová (9.A) a Zuzka Balažovjechová (7.A) 

obsadilo krásne 3. miesto! Tomáš Holka z 8.A skončil                       

na 8. mieste. Gratulujeme! 

 futbal: 

 Žiaci našej školy sa v sobotu 6. júna 2015 zúčastnili na futbalovom turnaji                        
vo Francúzskej škole v Bratislave. Na turnaji súťažilo okrem nás ďalších 5 tímov: 
zo ZŠ Nejedlého, z Budapešti a 3 družstvá z Francúzskej školy. Naši chlapci 
odohrali 5 zápasov a skončili na krásnom 2. mieste. Nášmu tímu pomohli hráči             
zo ZŠ Nejedlého, ktorým veľmi pekne ďakujeme. Našu školu reprezentovali: 
Bruno Bajza (3.A), Hugo Bajza (3.A), Francesco Asaro (3.B), Daniel Ray Marko (2.A) 
a štyria hráči zo ZŠ Nejedlého.   
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 florbal: 
 

 Naše chlapčenské florbalové družstvo v tomto školskom roku 

raz mesačne (v sobotu) hrávalo prípravný zápas proti výberu DFL 

(Detskej florbalovej ligy). Naše družstvo reprezentujú: Milan Rehuš 

(3.A), Milan Samuel Zemeš (5.A), Dušan Farenzena (6.A), Ján 

Marušinec (5.A), Adam Brvnišťan (3.A), Tomáš Surý (6.A), Lukáš 

Surý (3.A), Bruno Bajza (3.A), Hugo Bajza (3.A), Francesco Asaro 

(3.B), Max Roger Dobberstein (4.A), Peter Hajduk (3.A), David 

Svitek (4.A). 

 
 Všetkým súťažiacim gratulujeme 

 a ďakujeme im za ich krásne výsledky! ;) 
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V horúcom kresle  
s pani učiteľkou Martinou Machovou 

 
 
 

Ani stupňujúce sa horúčavy  
neodradili naše novinárske  

nadšenie od našej tradičnej rubriky  
V horúcom kresle s..., do ktorého sme  

tentokrát posadili  
pani učiteľku Martinu Machovú,  
triednu učiteľku tried 4.A a 4.B.   

 
 

 
 

Ako dlho už učíte na našej škole? 
 

Keďže je teraz koniec školského roka,  
tak mi práve uplynul piaty rok strávený tu na škole. 

 
 

Učili ste pred príchodom na našu školu aj na inej škole? 
Ak áno, koľko rokov pracujete už ako učiteľka? 

 

Toto je moja druhá škola, na ktorej učím. Moju učiteľskú kariéru som 
začínala na jednej zo ZŠ v Starom Meste. Tam som strávila tri roky.  

Potom som bola na materskej dovolenke s mojimi dvoma deťmi a keďže 
som vždy túžila učiť na menšej škole, tak táto naša splnila môj sen  

 

 
Prečo ste sa rozhodli študovať učiteľstvo? Vždy ste chceli byť učiteľkou? 

 

Už ako malá som sa s kamarátkami hrávala na školu a skúšala si rolu 
učiteľky. Neskôr ma síce lákali aj iné povolania, ale nakoniec učiteľstvo 

zvíťazilo. Mala som aj šťastie na dobré pani učiteľky,  
ktoré sú mi dodnes vzorom a svojím spôsobom ma aj ony ovplyvnili  

pri výbere môjho povolania. 
 
 

Kde ste vyrastali? 
 

Pochádzam z malej podhorskej dedinky Dubodiel, ktorá je v blízkosti 
Trenčína. Tu som prežila svoje bezstarostné detstvo a veľa voľných chvíľ  

tu trávim aj s mojou rodinou. 



39 
 

 
 

Aká ste Vy boli žiačka? Dostali ste niekedy aj päťku?  
 

Aká som bola žiačka? Asi ako väčšina detí. Úlohy som si robiť musela,  
učiť sa tiež a oveľa radšej som bola, keď som už mohla ísť von za mojimi 

kamarátmi. A päťka v žiackej knižke musí byť  
 

 
Ktoré predmety boli Vaše najobľúbenejšie, keď ste chodili do 

školy? A ktoré ste, naopak, veľmi v láske nemali? 
 

Na základnej škole som mala veľmi rada matematiku  
(alebo pani učiteľku z matematiky? ) Neskôr som obľubovala 

slovenský jazyk a tiež telesnú výchovu. Dni, keď sme nemali 
v rozvrhu fyziku a chémiu, boli moje obľúbené. 

 
 

Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase? Aké sú Vaše koníčky? 
 

Veľkú časť svojho voľného času trávim s rodinou. Radi chodíme 
na výlety na bicykloch a do prírody. Ak mám čas,  

tak sa popri mojej dcére zdokonaľujem v hre na klavír a veľmi 
rada pečiem rôzne koláčiky a zákusky. 

 
 

Ktoré je Vaše obľúbené jedlo? 
 

Bryndzové halušky, tým neodolám. 
 
 

Čo nemáte rada (nielen v škole)? 
 

Nemám rada, keď ľudia klamú a keď niekto „silnejší“ využíva túto 
svoju silu na to, aby ubližoval slabším. 

 
 

A na záver už len jedna zvedavá otázočka:  
Kam sa chystáte v lete na dovolenku? :) 

 

Obľúbili sme si Chorvátsko a máme tam taký „náš domček“,  
kde sa chystáme aj cez tieto prázdniny.  

 
 

Ďakujeme Vám za rozhovor a prajeme Vám krásne letné prázdniny,  
plné slnka a relaxu! 

 
 

redakcia Cádrovín 
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Výnimočná žiačka našej školy: Anička Tuschová zo 4.A 
 
 

Vedeli ste, že máme medzi našimi žiačkami 
profesionálne rybárky? Na jednu z nich sme si 
posvietili v našej rubrike Výnimočná žiačka.  
Ladies and gentlemen, please welcome to the 
stage Aničku Tuschovú zo 4.A! 
 
Ako dlho sa už venuješ rybárčeniu? 
 

Rybárčeniu sa venujem už štyri roky.   
 

Kto Ťa k rybárčeniu priviedol? 
 

Môj tatino. 
 

Koľko členov Tvojej rodiny sa venuje rybárčeniu? 
 

Aktívne v našej rodine chytáme ryby ja s tatinom 
a mamina so sestrou nás občas sprevádzajú. 
 

Beriete so sebou na ryby už aj Tvoju mladšiu sestru Sofiu?  Resp. plánuješ ju 
v budúcnosti k rybárčeniu priviesť? 
 

Áno, Sofi sa k nám vždy rada pridá, ak môže. Niektoré miesta sú však pre ňu ešte 
nebezpečné. 
 

Ako často vlastne na ryby chodievaš? A ktoré sú Tvoje obľúbené a osvedčené 
miesta na lovenie rýb? 
 

Snažíme sa chodievať vždy, keď nám to dovolí rybársky poriadok, počasie a školské 
povinnosti. Sú dni, keď sme na rybách každý deň. Moje obľúbené miesta sú                     
na brehu Dunaja. 
 

Zúčastnila si sa aj na nejakých rybárskych súťažiach? Ak áno, akých? A ako si na nich 
uspela? 
 

Minulý rok som sa zúčastnila na súťaži prvýkrát, skončila som na prvom mieste 
z dievčat. Tento rok bola súťaž veľmi zaujímavá, pretože nikto zo súťažiacich 
nechytil žiadnu rybu. Ryby jednoducho nebrali  Išlo o súťaže 5. bratislavského 
obvodu. 
 
 
 

Aký najväčší úlovok sa Ti zatiaľ 
podarilo chytiť? A kde to bolo? 
 

Pre mňa najväčším úlovkom bol                   
70-centimetrový zubáč, ktorého 
som zdolala na Dunaji. 
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Fotíš si vždy svoje úlovky? Ak áno, aká veľká je už Tvoja zbierka? 
Občas si urobím nejakú fotku, ale väčšinou mi to nenapadne. Nemám veľkú zbierku. 
 
Čo robíš s rybami, ktoré ulovíš? 
Dravce končia na tanieri a ostatné púšťame naspäť do vody. 
 
Čo musí  vlastniť každý dobrý rybár? 
Každý dobrý rybár musí mať udicu, navijak, sieťku, podberák, silón, háčiky, návnady 
a hlavne trpezlivosť. 
 

Aký typ udice používaš?  
Najviac udice na vláčenie. 
 
A aký typ návnady najlepšie zaberá? 
Najlepšie sú umelé gumené návnady.  
 
Ako vlastne vyzerá taký klasický deň na 
rybách a ako sa naň treba pripraviť? 
Celú prípravu úspešne zvláda tatino, ja sa                 
mu snažím vtedy nezavadzať  

 

Čo Ťa na rybárčení najviac baví? A naopak, čo Ťa na tom možno až tak nebaví? 
Baví ma zdolávanie rýb a nebaví ma dlhé čakanie na záber. 
 
Čo by si poradila niekomu, kto by chcel s rybárčením začať? 
Poradila by som mu, aby si dôkladne naštudoval literatúru, ktorá sa tým zaoberá. 
Sú rôzne techniky lovu rýb a predtým, než zájde do obchodu nakupovať výbavu, 
musí vedieť, akou technikou chce loviť. 
 
A nakoniec už len jedna zvedavá otázočka: 

Ako plánuješ tráviť letné prázdniny? 
Chystáte sa niekam na „rybársku 
dovolenku“? ;) 
 

Začiatkom júla sa chystáme na Liptov,  
kde si určite aj zachytáme a koncom júla 
by som mala s rodinou odísť na 
štvorročnú „dovolenku“ do Bruselu. 
 

Ďakujeme Ti za rozhovor 
a prajeme Ti krásne letné prázdniny 

plné obroooovských úlovkov ;) 
A nech sa Ti darí v Bruseli! 

(A nielen v rybárčení ;)) 
 

redakcia Cádrovín 
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Naša prozaická tvorba 
 

 

Lara a jej farma 
 

Na všetko si treba zvyknúť (II. časť) 
 
 „Ticho!“ zakričala Lara. Nemohla si 
čítať. Teda nie, že by naozaj nemohla, ale 
v susedstve chovali sliepky a kravy. 
V paneláku to tak nikdy nebývalo... No a tie 
zvery hrozne škriekali. Odložila teda knihu 
a dostala chuť na hamburger. Ale kde ho tu 
na dedine zohnať? Sakra! Nie je tu žiadna 
zábava... Už sa aj skúšala na poľnej ceste 
skejtovať, ale podarilo sa jej akurát to, že spadla a vytkla si členok. Zajtra mali prísť robotníci, 
aby to tu pomohli Lariným rodičom vylepšiť. Od tatovho kamoša dostanú sedem sliepok 
a jedného kohúta, ktoré umiestnia do kurína za dom. Lara vedela, že si na toto všetko bude 
musieť zvyknúť. Ale to sa ľahšie povie, než vykoná. 
 Na druhý deň našla Lara na živote na dedine ďalšiu vec, na ktorú si musí zvyknúť. 
Ráno ju zobúdza kohút! Presne takto sa totiž dnes so šomraním zobudila. Jej podkrovná izba 
bola otočená oknom presne na dvor, takže bude presne vedieť, čo sa tam robí, aj keď bude 
vnútri! Dole vo veľkej kuchyni bola ešte zima a tak si Lara musela dať papuče. Na raňajky 
mala chlieb s medom a zeleninu. Normálne jedávala rôzne müsli, ale mama jej povedala, že 
musí zmeniť svoje raňajkové menu. O desiatej prišli robotníci. Oco bol u toho svojho 
kamaráta, aby si priviedol sliepky. Netrvalo dlho a dvor už vyzeral lepšie. Už to nebola len 
taká rozbahnená kaluž, ale už tam začínali stavať chodník. Bol zo sivých, veľkých ploských 
dlažobných kameňov, aby sa po ňom dalo chodiť aj s fúrikom. Na príjazdovej ceste zahučalo 
tatovo auto. Lara vyšla von práve vtedy, keď otec otvoril kufor, kde boli sliepky. Väčšina 

z nich boli hnedé sliepky, ale bola tam aj jedna čierna a tri biele. 
Boli v malých železných klietkach a tato ich pomaly podával 
Lare a tá ich nosila dozadu za dom. Tam totiž tato pred pár 
dňami postavil ohrádku a kurín. „Tak poďte, otravné vtáctvo!“ 
zašomrala Lara, keď prenášala poslednú klietku. Potom ich 
otvorila a vyšli z nich neradostné sliepky. Vyhrnuli sa priamo na 
Laru a tá začala hlúpo panikáriť, že pôjdu na ňu a poďobú ju... 
Hlúpe, však? Utekala cez ohrádku, ale tá bola ešte celá 
zablatená, takže sa tam pošmykla a spadla do blata. Jeden 
robotník, ktorý práve pracoval za domom, ju videl a začal sa 
strašne rehotať. Lara sa začervenala a bežala si zablatenú 
rockovú bundu vyzliecť.  

„Ak to takto pôjde ďalej,“ pomyslela si, „neprežijem tu 
normálnym životom ani týždeň!“ 

 
Bianka Janitorová, 4.A 
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Šiestacke rozprávania 
 
 

Neviete, po akom „čtive“ siahnuť počas dovolenky? 
Vyskúšajte originálne rozprávania našich šiestakov! 

 
 

Incident 

 
Bolo ráno a ja som išla do školy. Pri skrinkách sa obliekala práve kamoška Emanuela. 

Bol prvý apríl, jej obľúbený deň. Už mala aj vymyslený žart. Mala v pláne prasknúť balónik 
s vodou pod lavicou šikanátorov triedy Vincenta a Sergeja 
a kričať, že sa pocikali. No balón musela prepašovať do triedy, 
tak si ho dala do gatí. Keď bola prestávka, chcela ho hodiť pod 
lavicu, ale tu zrazu PUK! Balón praskol... v jej gatiach. Vyzeralo 
to, akoby nestihla na záchod dôjsť ona. Všetci sa začali obzerať, 
tak som to musela urobiť. Dala som si do úst šumienku a začali 
mi peniť ústa. Začala som jačať a behať po triede a je celkom 
pochopiteľné, že sa všetci uprene pozerali na mňa a nie na 
Emanuelu. Tá zatiaľ odišla do šatne a vzala si zo svojho úboru na 
telesnú legíny. Ja som stále behala po triede a naháňala 
spolužiakov. „Ááááá, Dana má besnotu,“ kričala triedna smotánka a spolu s nesmotánkovým 
zvyškom vybehla z miestnosti. Trieda bola prázdna, a tak si mohla Emanuela prezliecť 
nohavice. Keď sa začali spolužiaci nesmelo vracať, s Emanuelou sme zakričali: „Prvý apríl!“ 
A všetci sa začali smiať. A tak sme zvládli dve muchy jednou ranou ;) 

Mia Gaburová, 6.A 
 
 
 

Katastrofa na obede 
 

Išli sme na obed. K stolu som si sadla ja, Eva 
a Lili. Položili sme si na stôl kľúče a telefóny. Potom 
sme si išli nabrať polievku. Keď sme dojedli 
polievku, tak sme si išli po druhý chod. Mali sme 
ryžu a nejaké mäso s omáčkou. V pokoji sme sa 
pustili do jedla, keď tu zrazu Eva skríkla: „Tak toto 
nie!!!“ Prekvapene sme sa na Evu pozreli a spýtali 
sme sa jej: „Čo sa ti stalo?“ „Tam-tam-tam je...“ 
koktala. „Čo tam je? Už sa vykokci!“ kričali sme na 
ňu. „TAM JE VLAS!!!“ s piskľavým hlasom vykríkla. 

Samozrejme, že sa na nás pozrela celá jedáleň. Lili sa chytila za hlavu. V tej chvíli sme sa cítili 
megatrápne. Kuchárky sa na nás pozreli a povedali: „To nie je vlas, ale paprika!“ Keď nás 
takto poučili, tak sme sa začali smiať na celú jedáleň. 
 

P.S. Akákoľvek podobnosť s našou školskou jedálňou je čisto náhodná!  
 

Simonka Habodászová, 6.A 



44 
 

Planéta QYXA 
 
 

 Čaute, ja som Qala. Žijem na plánete QYXA. Je to tu super, ale 
aj tak chcem preskúmať planétu ORQA, vraj je to tam veľmi 
nebezpečné, ale mne to nevadí, lebo som odvážna. Ako ste si už 
určite všimli, v každom názve alebo mene sa nachádza Q. Q je totiž 
posvätné písmeno QYXY. Na planéte sú tri sektory: A, Q a X. Ja žijem 
v sektore A. V sektore Q žijú tí najbohatší obyvatelia QYXY a v sektore 
X žijú prevažne qyxovia (naši vojaci). My v sektore A žijeme 
obyčajným životom.  
 Je utorok, to znamená, že dnes sa nejde do školy ani do práce, 

ale na povinný výlet s ostatnými z nášho sektora A. Tento výlet nám má povedať niečo 
o histórii našej planéty. Ale ja som sa rozhodla, že idem preskúmať ORQU.  
 Keď odchádzali moji rodičia z domu, skryla som sa v koši na plasty. Rodičia ma 
nenašli, lebo qyxovia ich zúrili z domu. V koši som pre istotu počkala. Keď som vyliezla, 
bežala som do ockovej kôlne, kde mal tryskové topánky a starú raketosedačku, ktorej 
nefungovali trysky. Trysky z topánok som prehodila na raketosedačku, potom som si zbalila 
potrebné: jedlo, pitie a slúchadlá s MP9 prehrávačom. Sadla som si do raketosedačky. 
 Chcela som naštartovať, ale spínač sa nejako zasekol, zrazu som počula kroky. „Ach 
nie, rodičia sú doma,“ povedala som si potichu. Ocko ma po chvíli našiel a spýtal sa ma: 
„Prečo si nešla na ten výlet? Vieš, že je to trestné?“  
 „No, oci, všetci chodia do školy na raketosedačkách a ja by som tiež chcela,“ povedala 
som potichu. „To si mi mohla 
povedať, kúpil by som ti novú,“ 
povedal mi ocko. „Jéj, stále to platí?“ 
rozžiarila som sa. 
 Ocko prikývol a moje 
tajomstvo zostalo neprezradené...  
 

(Pokračovanie nabudúce!) 
Katarína Miznerová, 6.A 

 
„Najlepšia kamarátka“ 
 
 „Ahojte!“ zakričala moja najlepšia kamarátka Lenka. „Čau!“ pozdravila som sa 
a zazvonilo. 
 „Dobrý deň, žiaci,“ pozdravila sa učiteľka. „Dobrý deň, pani učiteľka,“ odzdravili sme 
sa. „Otvorte si domácu úlohu,“ prikázala. „Ups,“ povedala som, lebo spadol dataprojektor. 
„Ešteže len dataprojektor, ja že nemáš úlohu,“ povedala 
vystrašene učiteľka. „A teraz vážne, kto zhodil 
dataprojektor?“ opýtala sa. „Kto asi?“ povedala si pod nos 
Lenka. Učiteľka sa nahnevane pozrela na Lenku 
a povedala: „Ja som to počula.“. „No a,“ drzo odvrkla, „čo 
má byť, že asi viem kto?“ dopovedala. „Tak sa s nami 
podeľ o tvoje podozrenie,“ povedala prísne učiteľka. Lenka 
sa na mňa pozrela a povedala: „Ona.“ Ukázala na mňa. 
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„Chcela byť zaujímavá,“ povedala. Vtom zazvonilo na prestávku. „Potom to doriešite 
s triednou,“ povedala učiteľka a odišla. 
 „Ty si odporná!“ zakričala som, ale Lenka ma nepočula, odišla na WC. „No čau, mám 
nové info,“ povedala Ňuňovi do telefónu. „Aké?“ spýtal sa mimozemšťančinou. „Pohádala 
som sa s mojou BFF a...“ chcela odpovedať, ale skočil jej do reči. „No konečne,“ nadšene 
vykríkol. „A asi už o mne niečo tušia,“ povedala jemným bojazlivým hláskom. „To nemyslíš 
vážne,“ nahnevane povedal, „ak zistia, že sme mimozemšťania, tak ťa mojimi troma očami 
zbijem,“ nahnevane sa vyhrážal. 
 „Oni sú mimozemšťania?“ prekvapene som sa pýtala báb. „Asi hej,“ odpovedala 
spolužiačka Lucia. „Musíme ich nahlásiť,“ povedala Lucia. „Tak idem volať na políciu,“ 
rozhodla som. „Dobrý deň, chcela by som nahlásiť dvoch mimozemšťanov,“ začala som 
rozprávať do telefónu. „A na akej adrese?“ spýtala sa polícia. „Fialová 43,“ odpovedala som. 
„Hneď tam budeme, dovidenia,“ povedali a zložili. „Už sem idú,“ oznámila som 
spolužiačkam. Tak sme išli do triedy a ani sme sa nenazdali a bola tu polícia. „Dobrý deň,“ 
pozdravila sa polícia. „Dobrý deň, čo sa stalo? Prečo ste nás navštívili?“ spýtala sa riaditeľka. 
„Baby nám nahlásili dlho hľadaných mimozemšťanov,“ povedali policajti. „Jáj, vy myslíte 

Lenku a Ňuňa Fuhlatamniskovských, však?“ spýtala sa. 
„Áno,“ odpovedal. „Čo sa tu deje?“ spýtala sa Lenka. 
„Si zatknutá aj s Ňuňom za únik z rodnej planéty 
a trestné činy  na našej planéte.“ Lenka chcela utiecť, 
ale nepodarilo sa jej to. 
 Na súde Lenku a Ňuňa odsúdili na desať rokov 
do väzenia. „Šup do basy,“ povedal sudca a strčil ich do 
cely. 

Tamara Hajduková, 6.A 

 
 
Môj brat démon 

 
„Vylez už!“ kričala som na brata, ktorý je už hodinu 

v kúpeľni. „Trpezlivosť rúže prináša,“ zasmial sa. Pred 
kúpeľňou som čakala ako na chlieb! „Je tvoja,“ povedal brat 
a vyšiel z dverí. Nabehla som do kúpeľne a opláchla si tvár. 
Pri umývaní zubov ma vyrušil krik zdola: „Sandra, Bill! 
Raňajky!“ Vypláchla som si ústa a zišla dole. Bill si dal cereálie 
s mliekom a pozeral televíziu. Ja som si zobrala toasty a džús 
a sadla si za stôl. Hneď ako som dojedla posledné sústo, tak 
nás mama náhlila, nech si pohneme, lebo meškáme. Popadla 
som tašku a zakričala na Billa, nech si pohne. Bill sa na mňa zamračil a dal si tašku na plecia.  

Do školy sme upaľovali, ako sa to dalo, ale, samozrejme, meškali sme. Učiteľka sa na 
nás pozrela vražedným pohľadom, tak sme si radšej rýchlo sadli do lavíc. Hodina prebiehala 
ako vždy. Dievčatá obdivovali Billa, chalani sa smiali a ja som si čarbala na papier. Z môjho 
čarbania ma vyrušil učiteľkin hlas: „Deti, toto je naša nová študentka.“ „Predstav sa nám,“ 
dopovedala a sadla si. „Som Roxy. Mám štrnásť a milujem čiernu mágiu,“ povedala nová 
baba a dala si ruky vbok. Pred tabuľou stálo dievča, ktoré bolo bledé a malé slabé blond vlasy 
v drdole. Na očiach mala hrubú čiernu linku a na sebe čierne šaty. „Nevedel som, že tu máme 
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démonov,“ zasmial sa Bill a s ním aj celá trieda. Ja som sa nesmiala a kreslila si ďalej. Roxy si 
bezstarostne sadla do lavice a vybalila si veci. 

Po škole som si dala veci do skrinky a išla domov. No Billa som nikde nevidela. Videla 
som iba Roxy opretú o budovu školy. A blížil sa k nej Bill. Bola som pripravená sa za ním 
rozbehnúť, ale chcela som vedieť, o čo mu ide. Postavila som sa za roh a načúvala ich 
rozhovor. „Čo chceš?!“ zasyčala Roxy. „Keď si myslíš, že so mnou spravíš to isté, čo 
s druhými, si na omyle,“ naštval sa Bill a sotil Roxy. Chcela som zasiahnuť, ale Roxy ma 
prerušila. „Stavíš sa?“ usmiala sa Roxy a nastavila Billovi ruku. Bill sa schuti zasmial a vložil 
svoju ruku do Roxinej. Vzápätí spadol na zem a Roxy sa na ňom smiala. „Kto je tu démon?“ 
povedala a zmizla. Rozbehla som sa k Billovi, ktorý bezvládne ležal na zemi. Zavolala som 
záchranku a rodičov. Zachránari Billa doviezli do nemocnice a my sme nervózne čakali 
v čakárni. „Môžete vojsť,“ povedal nám doktor a my sme pomaly vošli. Bill ležal na posteli 
a triasol sa. Zrazu sa prudko posadil a my sme sa k nemu zbehli. Doktor mu odmeral teplotu, 
ale bol zdravý ako repa. „Môžete ísť, je v poriadku,“ utešil nás doktor a my sme išli domov. 
„Čo sa stalo?“ opýtala sa mama. „Išiel som a...“ začal Bill, ale ja som ho predbehla. „Išiel 
a potkol sa o kameň,“ odpovedala som zaňho a naznačila mu, nech stíchne. Hneď ako sme 
prišli domov, zatiahla som Billa do mojej izby. 

„Čo sa stalo?“ spýtala som sa Billa a sadla si 
na posteľ. „No vieš, ako je Samo teraz na dne. Je to 
kvôli nej. Šikanovala ho,“ povedal Bill smutne 
a vypustil z ruky malý modrý plameň. „To bolo čo?!“ padla mi sánka a Billovi tiež. „Musíme 
nájsť Roxy!“ povedala som a vybehli sme z domu. Prišli sme do školy a zrazu tam stála Roxy. 
Rozbehli sme sa za ňou, ale Bill zastavil. Jeho vlasy boli zrazu čierne a mal červené oči. Roxy 
vypustila z rúk veľký zelený oheň a Bill zas modrý. Chvíľu sa pretláčali, ale potom to Billa 
odhodilo na zem. „Teraz budeš môj sluha!“ zasmiala sa, ale Bill vystrelil veľký modrý oheň 
a Roxy vyletela do neba. 

„To bolo super!“ zakričal Bill a zase mal normálne vlasy aj oči. A celú cestu domov 
sme sa rozprávali o našom zážitku. A mne po celý ten čas nešlo z hlavy: môj brat je démon... 
 

Mia Gaburová, 6.A 
 

Lusy z krajiny filmov  
 

Ahoj, volám sa Nina, mám dvanásť rokov a toto je môj príbeh. 
„Nina! Vstávaj, zaspali sme!“ zakričí na mňa sestra. „Dobre, už idem,“ povedala som 

rozospane a začala som sa chystať do školy. Trošku som nestíhala, a preto som do školy 
prišla desať minút po zvonení. Pani učiteľka Rakecká mi za to dala poznámku, ale mňa to 
veľmi netrápilo. 

Približne v polovici hodiny k nám do triedy vtrhla riaditeľka Schwérová. „Tak, deti, ako 
sa máte?“ spýtala sa nás riaditeľka. Všetci sme jej povedali, že dobre, aj keď sme to tak 
nemysleli. Veď viete, škola je škola. „Deti, chcela by som predstaviť novú žiačku.“ Spoza 
riaditeľkinho chrbta vyšlo malé chudučké dievčatko. Malo blond vlasy a svetlomodré oči. 
V rukách stískalo malého plyšového macka. Z diaľky by človek povedal, že má osem rokov, 
a nie dvanásť. „A ako sa to vlastne voláš?“ spýtala sa jej učiteľka. Dievčatko len ticho 
odpovedalo: „Volám sa Lusy.“ „Tak, Lusy, sadni si k... Nine,“ oznámila učka a ukázala na mňa. 
Hneď po zvonení ku mne prišli moje najkamošky Nika a Linda. Povedali, aby som s nimi išla 
na WC, lebo sa ma chcú niečo spýtať. Išla som. „Čo si myslíš o tej Lusy?“ spýtala sa ma Linda. 
„Ja ani neviem,“ povedala som, „príde mi trochu zvláštna, ale za to ju nebudem odsudzovať.“ 
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„Asi máš pravdu,“ povedala Nika, keď sme už vchádzali do triedy. V triede to ale nevyzeralo 
najlepšie. Okolo Lusy stála polovica triedy vrátane dvoch veľmi protivných báb. Volajú sa Lisa 
a Kika. Ako vždy a každého, začali aj ju provokovať. Lusy to bolo ľúto, a preto sa rozplakala 
a ušla. Bolo mi jej veľmi ľúto. „Prečo jej robíte zle?“ spýtala som sa provokačne. „Ty sa do 
toho nestaraj!“ odvrkla Lisa. S Nikou sme chceli ísť za Lusy, ale nevedeli sme ju nájsť. 

Až po chvíli sme počuli hlas, ktorý vychádzal z matematickej učebne, kde nebol nikto 
okrem Lusy. „Ja sa tam ale potrebujem dostať!“ počuli sme Lusin hlas, ako s niekým 
telefonuje. „Už o tri mesiace je v krajine ľudí premiéra, ale ja som tu s nimi uväznená! Ako sa 
dostanem domov? Som hlavná postava! Prosím, pomôž mi.“ „Skús použiť teleportér,“ ozvalo 
sa z telefónu. „Ehm... Dobre, ahoj!“ Keď skončila hovor, všimla si Niku, ako ju pozorne 
sleduje. Začala plakať, ale prišli sme za ňou. „Nám môžeš veriť. Prosím, povedz nám, čo sa ti 
stalo. Vieme udržať tajomstvo,“ povedala som. „Ale ja vám to nemôžem povedať,“ povedala 
smutne Lusy, „aj tak by ste mi neverili.“ „Ale áno, verili. Prosím, povedz nám to,“ povedala 
som. „Dobre teda. Existuje krajina, ktorá sa volá TÍVÍGOU. Šifrovane to znamená filmy do TV. 
Je to vlastne krajina filmov. Mnohí si myslia, že filmy sa točia tu na Zemi. Ale to nie je pravda. 
Je na to špeciálna krajina, ktorá sa nachádza osemnásť kilometrov nad planétou Zem. Sú tam 
rôzni herci, herečky aj „kreslené“ postavy. V skutočnosti nie sú kreslené. Sú normálni 
pozemšťania TÍVÍGOU tak ako ja. A práve teraz sa natáča film, ktorý sa volá Denník Lusy 
Standfordovej, a ja som hlavná postava. Lenže som sa, ani neviem ako, ocitla tu,“ vysvetlila 
nám Lusy. „Ale ako by sme ti mohli pomôcť?“ spýtala sa Nika. „Vôbec neviem.“ „Musí byť 

nejaké riešenie!“ vykríkla Nika. 
Vtom niečo začalo vibrovať. Bol to Lusin teleportér, 

ktorý jej práve teraz poslali z jej krajiny. „Nemáš veľa 
času,“ ozvalo sa odniekiaľ. „Napíš tento kód a vrátiš sa späť 
domov. Kód znie: XHV1ŠZ8K.“ 

Lusy to napísala a zrazu zmizla. „Podarilo sa!“ 
skríkla som. „Problém je, čo povieme. Určite sa budú 
pýtať, kde je Lusy,“ povedala Nika. „To sa potom vyrieši.“ 
Keď sme išli do triedy, na našej lavici boli dva lístky na 
premiéru filmu Denník Lusy Standfordovej a k tomu bol 
priložený papierik s nápisom: „Pre Ninu a Niku od Lusy.“ 

 

 

Vanessa Gerhátová, 6.A 
 
 

 
Žuvačkový zázrak 
 

Bola streda a ja som sa s mojimi kamarátmi vybral zabaviť sa do parku, kde deti jazdili 
na skejtbordoch. Park bol postavený na útese pri východných hraniciach Ištánikopola a bol 
dosť vysoko, takže som sa tam – úprimne povedané – aj trochu bál ísť, lebo som tušil, že sa 
stane nejaká pohroma. Napríklad to, že niekto spadne z útesu alebo sa od strachu pociká. 

Keď sme už prišli na miesto, kamarát zakričal: „Aha, aké je to super! Tie deti majú 
chrániče a helmy, takže sa im nemôže nič stať.“ Lenže to zakríkol – zrazu sme videli, ako 
nejaká postava letí z útesu dolu. Premohol nás strach, keď vtom niekto nahlas cez mikrofón 
zakričal: „Stop!“ Pozreli sme sa bližšie a tam stál režisér s celým filmovým štábom a vysvetlil 
nám, že postava, ktorá spadla z útesu, bola falošná. Všetci si nachvíľu vydýchli, lenže to ešte 
nevedeli, že v jednej z rámp na jazdenie sa skrýva bomba.  



48 
 

Náš neznámy, ktorý bombu nainštaloval, sa napojil na kamery štábu, aby nás videl, 
a na reproduktory, aby nám povedal pokyny, ktoré máme plniť, aby bombu neodpálil: 
„Dobrý deň, vážení, v jednej z rámp sa ukrýva bomba. Keď do 
polhodiny nezoženiete 1 000 000 eur a nedonesiete ich do modrej 
dodávky, ktorá stojí na Rožňavskej ulici 7, bombu odpálim.“ Všetci 
dali z vreciek von peniaze a skúšali vyskladať ten milión eur. 
Nedarilo sa. Vyskladali len 999 999 eur, lebo kamarát si kúpil 
žuvačky za 1 euro s mentolovou príchuťou s názvom Ľadový 
medveď a práve to 1 euro nám presne chýbalo. Čas sa krátil ako 
nápady Saddáma Husajna v roku 2003 a keď nám už zostávala iba 
jedna minúta, dostal som nápad a zvolal som: „Už viem! Daj mi jednu žuvačku!“ poprosil som 
kamaráta. 

Rozbehol som sa k bombe, nadýchol som sa, frkol som na bombu a celú ju pomocou 
ľadového dychu zamrazil a zastavil. Hrdo som vyšiel von spod rampy a slávnostne som 
zakričal: „Kľud, ľudia. Sfúkol som to. Doslova.“ 

Náš neznámy to celé pozoroval cez kamery štábu a od zlosti, že prehral, začal trieskať 
do svojej počítačovej klávesnice a omylom prepol kamery na seba a vtedy ho všetci spoznali. 
Volal sa Bob Rohlíkožrútakoanakondadvojhlavásdvojmetrovýmchvostom. Komando mu 
vtrhlo do bytu, spútali ho a zavreli do väzenia. Tým sa všetko vyriešilo a z normálneho dňa, 
ktorého zámer bol zabaviť nás v parku, bol nakoniec zážitok na celý život... Tak, deti, a teraz 
vycikať, umyť zuby a spať! 

Samuel Oravec, 6.A 

 
Zážitok na planéte NIČ 
 

Ahojte! Ja sa volám Miška Bláznivá. Som 
osemročné dievčatko s dvomi obrovskými copíkmi 
hnedej farby. Bývam na planéte NIČ a žijem tu úplne 
sama. Žije tu ešte pár „zvieratiek“, napríklad 
kozochrúst, žaboslon, myšopes, opicomravec alebo 
lienkolev. Všetky „zvieratká“ sa ma boja a vôbec 

neviem prečo. Asi preto, že som Bláznivá. 
Dnes je streda ako každá iná. Ale táto streda nie je normálna. Zobudil ma nejaký 

smrad pripomínajúci oheň. Vyšla som z malého domčeka, v ktorom bývam. Zrazu som 
uvidela, ako na planétu NIČ pristáva raketa. Zatiaľ som sa schovala za skalu, ktorá bola vedľa 
mňa. Odtiaľ som mohla pozorovať tú veľkú vec. Z rakety vyšli dvaja divne oblečení muži. Boli 
celí v bielom a na hlave mali veľkú sklenenú guľu. V rukách mali mikroténové vrecká 
a pinzety. Kým oni zbierali z planéty NIČ vzorky, vbehla som do ich rakety. Bola som veľmi 
zvedavá. Oni ma našťastie nevideli. Zrazu sa zatvorili dvere a ja som ostala dnu. Snažila som 
sa dostať von, keď vtom sa raketa začala odliepať od zeme.  

Ukrytá pod stolom som začula, ako jeden kozmonaut vraví druhému: „Zase sme 
nenašli to, čo sme hľadali.“ „A čo ste hľadali?“ spýtala som sa. Vtom sa kozmonauti 
preľaknuto pozreli na seba. Nevedeli, či sú už tak unavení, že počujú cudzie hlasy, alebo 
s nimi v rakete skutočne niekto je. Bála som sa, čo sa stane, keďže som sa prezradila. „To si 
povedal ty?“ spýtal sa jeden druhého. „Nie, ja som myslel, že ty.“ Začali teda prehľadávať 
raketu. Pozreli úplne všade, aj pod stôl, ale nikoho nenašli. Nechápala som, ako je to možné, 
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veď sa mi pozerali priamo do očí! „Čo ste slepí?“ Zase sa na seba pozreli, ale teraz už aj 
s otvorenými ústami. 

„Je tu niekto?“ opýtal sa jeden z nich. „Áno, som tu, pod stolom!“ Opäť sa zohli pod 
stôl a pozerali sa priamo na mňa. „Kde si? Nikoho nevidíme!“ 

Vtom som si uvedomila, že ma naozaj nevidia, pretože som neviditeľná. Na raňajky 
som totiž mala chlieb s pomazánkou z neviditeľných byliniek. Všetko som im to vysvetlila 
a poprosila ich, aby ma odviezli naspäť na planétu NIČ. Po návrate domov som rýchlo zjedla 
slivkový koláč, po ktorom som sa stala viditeľnou. Keď to kozmonauti zbadali, obaja naraz 
vykríkli: „Konečne sme našli to, čo sme hľadali! Našli sme život aj na inej planéte, ako je 
Zem!“ Dlho do noci sme sa rozprávali a potom kozmonauti odišli spokojní, že sa domov 
vrátia s novými poznatkami a zážitkami. 

Vtom som sa zobudila na budík, čo mi zazvonil do školy a bola som rada, že to bol len 
sen, že nie som sama, ale mám kopec kamarátov, ktorí ma o chvíľu čakajú v triede. 
  

Simonka Habodászová, 6.A 
 
 

Iluminátske pero v lese 
 

Bol raz jeden chlapček menom Paľko a mal dvoch 
kamarátov Jožka a Danka. Boli veľmi dobrí kamoši a vždy sa 
zastávali toho druhého. 

Raz sa rozhodli, že pôjdu do lesa na hríby a nejaké 
bylinky. Danko zobral košíky a Jožko knihu o hubách, aby 
náhodou nevzali domov nejakú jedovatú hubu. Paľko bral len 
mobil a reprák. V mobile mal GPS, aby sa nestratili. A taktiež 
mal stiahnutý poriadny dubstep, aby sa nenudili. Dohodli sa, že 
sa stretnú o 7:15 na križovatke, ale Paľko zaspal, tak naňho 

museli Jožko a Danko čakať, kým sa ešte pripraví. Paľko konečne došiel a Danko sa ho pýta: 
„Kde si tak dlho bol, človeče? Čakali sme na teba polhodinu.“ Jožko sa pozrel na Paľka 
a povedal: „Máš aspoň ten dubstep a reprák?“ „Áno,“ odpovedal Paľko. „Tak poďme, na čo 
čakáme?“ opýtal sa Danko.  

Keď už boli v lese, Paľko na zemi našiel pero. Vypol reprák a zavolal na Jožka a Danka: 
„Hej, poďte sem, niečo som našiel!“ Jožko a Danko rýchlo pribehli k nemu a začali si obzerať 
pero. Paľko si všimol, že na ňom bol znak iluminátov. Paľko sa toho pera dotkol a všetci traja 
sa prepadli do podzemia. Paľko zakričal: „Čo sa to deje?!“ Jožko na to: „Ja neviem, ale súvisí 
to určite s iluminátmi.“  

Všetci traja sa obzerali, kde sú, ale bola tma. Zrazu sa rozsvietili svetlá a uvideli pred 
sebou nápis: „Ilumináti Clan – Come to Join Us.“ Danko skríkol: „Čo to má, do pekla, 
znamenať?!“ Prišiel k nim Obama a pokojne povedal: „Gratulujeme vám, úspešne ste sa 
pridali ku klanu iluminátov.“ 

Paľko odpadol a zrazu mu v hlave začala znieť pesnička. Zobral zo stoličky mobil 
a posunul zelené tlačidlo doľava, priložil si mobil k uchu a počul, ako Danko hovorí: 
„Preboha, Paľko, už je 8:00, tak kde si? Nejdeš s nami na tie huby?“ A práve v tej zaujímavej 
chvíli si uvedomil, že to bolo celé len sen. 

Samuel Emmer, 6.A 
 



50 
 

Úvahy našich ôsmakov 
 
 

„Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná.“ 
 
 Je to veľmi krásny citát, ktorý opisuje častý 
problém ľudí. Často si neuvedomujeme veľké problémy, 
ktoré na svete sú, ktoré existujú, alebo si ich nechceme 
pripustiť. Akonáhle si však uvedomíme nejaký problém, 

vynárajú sa nám v hlave myšlienky na jeho riešenie, nie vždy však máme dosť odvahy ich 
realizovať, pretože sme priveľmi utláčaní väčšinou spoločnosti, ktorá zostáva zaslepená. 
 Spoločnosť, v ktorej žijeme, nás pripravila o spontánnosť, úprimnosť, o prirodzené 
správanie. Spoločenstvo nás učí stále niekam patriť, nevyčnievať, vedie nás k tomu, že len 
vtedy budeme šťastní, berie nám možnosť vysloviť vlastný názor, byť vypočutý. Byť vypočutý 
bez toho, aby niekto začal ostatných burcovať proti nám. 
 Deti sú spontánne, povedia to nahlas, keď sa im niečo nepáči, keď s niečím 
nesúhlasia. Dospelí to dusia v sebe. Nechcú si ohroziť postavenie, vnímanie ostatných, stratiť 
tvár. Rozmýšľajú, ako to budú vnímať ostatní, aký budú mať názor, aký obraz si o nich 
vytvoria. Pri rozhovore sa často podriaďujeme názorom iných, máme strach povedať svoj 
vlastný názor. Kladieme si otázku: „Čo si o mne pomyslia?“ Prispôsobíme sa väčšine, ale 
vnútri nás ťaží veľký smútok, beznádej, zúfalstvo. Poplačeme si pri dokumente, ktorý nám tú 
strašnú pravdu vyhadzuje na oči a na ďalší deň zase stratíme odvahu a mechanicky 
opakujeme všetko, všetky činnosti, ktoré by sme chceli zmeniť, ale nedokážeme to. 
Neveríme si dostatočne na to, aby sme predstúpili pred všetkých a niečo zmenili, čakáme, že 
nás zachráni niekto iný. 
 Pritom aj tí, ktorí nám „vládnu“, sú len obyčajní ľudia, akurát nemajú strach vysloviť, 
realizovať a pobiť sa o svoj názor. A s darom rečníckeho talentu ovplyvňujú davy. Rada by 
som citovala Františka Filipovského: „Nech povieš sebeväčšiu hlúposť, keď ju pojmeš náležite 
vedecky, vždy sa nájde nejaký hlupák, ktorý ti zatlieska.“ Nestaňte sa tým hlupákom a bojujte 
proti zlu. 

Petra Lőrinczová, 8.A 

 
„Všetko, čo sa dá zaplatiť, je lacné.“  

 
 Túto vetu v živote počujeme často, dokonca 
hneď v niekoľkých prevedeniach. Jedno z nich je aj 
napríklad: „Za peniaze si lásku, šťastie, zdravie 
a podobné veci nekúpime.“ Existujú aj všelijaké 
špekulácie, napríklad: „Lieky sa kupujú – kupuje sa 
zdravie, kúpte si psa – kúpite si lásku aj šťastie.“                   
Na druhej strane je pravda, že peniaze hýbu svetom 
a veľa vecí sa za ne skutočne dá kúpiť. 
 No keď sa hlbšie zamyslíte nad týmto citátom, 
dospejete k mnohým myšlienkam a názorom. 
Najlepšie vám to vysvetlím na príklade. Aj majetní ľudia, ktorí si môžu dovoliť luxusný dom, 
drahé autá atď., môžu dostať nevyliečiteľnú chorobu. V taktomto prípade ani peniaze nie sú 
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zaručeným riešením. Dostali sme sa do takej strašne zlej doby, v ktorej si ľudia všímajú len 
to, ako stúpajú ceny benzínu, chleba a iných vecí. Fajn, tie veci sú potrebné, ale ľudia v iných 
kútoch sveta žijú aj bez toho a podľa mňa majú oveľa krajší život. Mali by sme si hlavne 
uvedomiť, že najkrajšie veci v živote sú zadarmo. Sú to napríklad objatia, úsmev milovanej 
osoby, pohladenie rodičov, láska, priateľstvo, rodina a veľa ďalších vecí. Tieto veci si pomaly 
prestávame vážiť a človek, ktorý je šťastný z týchto veľkých maličkostí, je pre iných divný 
a asi nevie čo so sebou, lebo nežije v realite. Všetko, čo vidíte na poličkách 
v supermarketoch, všetko to materiálne, bez čoho si už ani neviete predstaviť váš deň, tak to 
je v skutočnosti tak lacné, že si to ani neuvedomujete. 
 Podľa mňa by sa mali ľudia zamyslieť nad svojimi prvoradými hodnotami a trocha ich 
prehodnotiť, lebo peniaze nie sú všetkým. 

Veronika Bánová, 8.A 

Deviatacke vedecké ašpirácie  
 
A čo ak vás cez prázdniny chytí chvíľka, že by ste možno aj radi siahli po učebnici a dozvedeli 

sa niečo nové? Ak však nechcete riskovať, že by váš mozog pochytil (božechráň!) niečo užitočné, 
prečítajte si vedecké články našich kreatívnych deviatakov, ktorých už tradičné teórie o fungovaní 
toho či onoho prestali baviť a rozhodli sa objasniť vedeckej obci, ako to všetko vlastne naozaj fičí ;) 
(A potom, že učenie nemôže byť zábavné! ;)) 

 

Prečo je dúha kruhová a farebná?  
 

Všetci vieme, že Zem je guľatá. (Ak to niekto nevie, 
tak to už vie.) Vedci sa domnievajú, že dúha by – pre guľatý 
tvar našej Zeme – ani nemohla byť iná než kruhová. Hlavnú 
rolu v tejto očividnej skutočnosti hrá podobnosť, pričom 
veda, ktorá sa podobnosťou a jej spôsobom fungovania 
zaoberá, sa vo vedeckých kruhoch nazýva podobizmus. Podobizmus skúma a bližšie definuje 
podobnosť rôznych telies a ich útvarov (napr. trojrozmernému kvádru zodpovedá 
v dvojdimenzionálnom priestore obdĺžnik, guli zas kruh atď.). Navyše, keďže má pláneta Zem 
mnoho farieb, dúha sa snaží – v duchu podobizmu – zachytiť tie najhlavnejšie z nich. Ale to 
nie je jediným dôvodom, prečo je dúha farebná. Pravým dôvodom je chémia. Chémia, ako je 
už všetkým známe, je všade. Po daždi sa uvoľňujú rôzne látky, ktoré sa dostávajú do ovzdušia 
a pri vznikaní dúhy sa špecificky zoskupujú. Voláme to togethercia. (Toto slovo sme prevzali 
z angličtiny.) Z tohto všetkého vyplýva, že za tvar a farbu dúhy môže Zem a jej špecifické 
proporcie či vzhľad. Je pravdepodobné, že na inej planéte sa bude dúha vyznačovať úplne 
inými vlastnosťami – v duchu princípov vedeckého podobizmu a togethercie. 

 

Kristína Zemešová, 9.A 

 
Prečo ucho počuje a čo nepočuje?  

 
Ľudské ucho je orgán, vďaka ktorému počujeme 

zvuky. Je to preto, lebo v uchu je diera, ktorá vedie priamo 
ku mozgu. Keď sa do ucha dostane hocijaký zvuk, putuje 
cez ucho do hlavy a tam ho už hneď automaticky zachytáva 
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mozog, ktorý ho väčšinou rozpozná a zaradí do tej istej skupiny zvukov, akých je zvuk sám. 
A tak sa nám do mysle dostane informácia, že ten určitý zvuk je napríklad záchranka, 
prichádzajúci telefonát či krik. Ale to všetko už dávno vedci zistili. My sa však zameriame na 
trochu inú sféru počutia, v našom prípade na nepočutie. 

Čo také naše ucho nepočuje a prečo sa to deje? Nad touto témou sme polemizovali 
s najlepšími svetoznámymi vedcami a všetci sme sa zhodli na rovnakej teórii. Je to tak, 
pretože náš mozog je príliš inteligentný a chce nám ušetriť námahu aj čas. To robí tak, že 
pokiaľ na nás hovorí hlas, ktorý nám je známy (napr. mama, manželka), a už sme raz 
(zvyčajne však už veľakrát) počuli tie slová, ktoré nám dotyčný/dotyčná rozpráva, tak mozog 
vtedy prestane na ne reagovať, lebo si automaticky domyslí, že to už vieme. 

A v tomto spočívajú všetky naše problémy psychického nepočutia. Je na nás, aby sme 
šírili vedeckú osvetu o teórii psychického nepočutia a predišli tak zbytočným sporom v našich 
rodinách či v škole!  

Veronika Kováčová, 9.A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prečo sa človek smeje? 
 

V 19. storočí žil Arthur Smiles-Laugh, ktorý mal tri dcéry a jedna z nich umrela v 10 
rokoch. Arthur Smiles-Laugh bol doktor a prišiel na to, že jej chýbali endorfíny, ktoré telo 
človeka nutne potrebuje, pretože sa v nich nachádza vitamín 
B, D a F. Nachádza sa tam vraj veľa happynizmu a glukózy, 
bez ktorej by sme neexistovali. 

Vedci si však myslia, že sa ľudia smejú, pretože pri 
smiechu im v žilách koluje celulóza, betakarotén a hélium, 
a preto im pri smiechu z ústnej dutiny vychádzajú prazvláštne 
zvuky. Vedci sa tiež domnievajú, že pri smiechu posilňujeme 
mimické i brušné svaly, a to nám formuje lícne kosti, ktoré 
podľa výskumov priťahujú pozornosť a sympatie ostatných 
ľudí.  

Ľudia si uvedomujú všetky tieto fakty, a preto sa smejú. Nuž a smiech sa volá smiech 
– po veľmi známom a celosvetovo uznávanom Arthurovi Smilesovi-Laughovi.  
 

Sandra Cesneková, 9.A 
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Prečo chrlí sopka oheň? A existuje na to liek? 
 

Začalo sa to veľmi dávno, ešte pred bohmi 
a náboženstvami... No vďaka vedeckému pokroku dnes už 
vieme presne zrekapitulovať, kam až siahajú korene tohto 
problému. Problém chrlenia sopky odborne nazývame 
chrloizmus a dochádza k nemu vtedy, keď sa v žalúdku 
sopky zmieša kameň, láva, magma, kyslík a hlavne 
nanolávacizmus. 

Nanolávacizmus je malá cudzopasná baktéria, 
ktorá žije výhradne v láve a vo svojom voľnom čase 
zákerne útočí na žalúdok sopky. Prenáša sa teplým 
vetrom. Táto baktéria sa živí len lávantom (lávant = lávový 
planktón).* Ak je táto baktéria v sopke, jediný spôsob, ako 
sa jej zbaviť, je vyprázdniť obsah sopky. Ak však 
vyprázdnenie prebehne prirýchlo, sopka môže mať poškodené sopkové hrdlo alebo tú druhú 
časť na opačnom konci... V najhoršom prípade vypustí sopka nielen obsah žalúdka, ale aj 
obsah tela (tzv. sopečné vnútornosti). Po tomto incidente už nie je cesty späť. (Pamätáte sa 
na Pompeje? To bolo prvýkrát, čo sa to stalo verejne, a vidíte, ako to dopadlo.)  

V snahe zabrániť ďalším katastrofám sa ľudia rozhodli vytvoriť liek: bola to veľká 
(naozaj veľká) tableta manlaová. Táto tableta je jedinečná (dokáže ju vyrobiť len 
profesionálny tím odborníkov, tzv. Tím manlaových štítov, ktorý funguje dodnes) a postup 
liečby je jednoduchý: stačí jednu tabletu hodiť do hrdla sopky. Tableta sa rozpustí a zamrazí 
sopke žalúdok. Veda to opäť dokázala! 

 

* Málokto si uvedomuje, že láva má ten istý kontenzistoizmus ako voda. Znamená to, že tu žije veľa živočíchov 
od lávorov (lávor = lávový kapor), lávky (lávka = lávová šťuka) až po lávybu (lávyba = lávová veľryba) a veľa 
iných. Pravdou však je, že tieto v láve žijúce organizmy sa ťažko objavujú, lebo majú v sebe tzv. lavízium, ktoré 
im umožňuje žiť pod hladinou lávy, čo značne komplikuje možnosti každého horľavého bádateľa.  

 
Dominik Urban-Mikláš, 9.A 

 
 

Prečo vietor fúka a kde je, keď nefúka?  

 
V ostatnom čase je téma o našom vetre veľmi rozšírená 

a mnohí si kladiete rovnakú otázku: „Prečo vietor fúka a kde je, 
keď nefúka?“ 
 Nad týmto problémom sa zamyslel aj profesor                      
Ing. Augustín Turbulentný, ktorý podľa svojej veľmi funkčnej 
teórie takmer zodpovedal danú otázku. 
 29. februára 1997 začal v dedine Báhoň testovať svoju 
teóriu, ktorú nazval Augustínova teória vetra. Začal veľmi jednoducho. Vždy, keď fúkal vietor, 
vyšiel von pred kostol a čakal, kým bude slabší, následne ho začal sledovať, kam sa ide skryť, 
no vždy mu do cesty vošla nejaká budova alebo báhoňská rieka. A tak túto pokusnú metódu 
hneď zavrhol. Neskôr zostrojil vynález, ktorý nazval Augustínov Windfinder (neskôr po ňom 
bola pomenovaná aj webová stránka). Skladal sa z dlhej paličky, na konci ktorej rotuje silou 



54 
 

vetra na štyri časti súmerne rozrezaná a preložená PVC fólia (alebo laicky povedané vrtuľka). 
Používal ju ako detektor vetra.  

Vždy, keď prestal fúkať vietor, chodil s Augustínovým Windfinderom a hľadal, kde je 
vietor skrytý. Väčšinou vietor našiel pri báhoňskej rieke, ale pri 27. pokuse sa vietor 
nachádzal pri kôlni za jazerom. Tento pokus ohodnotil ako platný len na 90 %. Na podstatu 
prvej otázky sa pokúšal prísť veľmi dlho, až ju prehlásil za dočasne nevyriešiteľnú. 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Následne profesor Turbulentný začal hľadať odpoveď na druhú otázku: „Prečo vietor 

fúka?“ Vymyslel ultranepriedušnú kocku vyrobenú z nepriedušných sadrokartónových stien 
vo veľkosti 10 x 10 metrov, ktorú nazval Augustin Extraordinary Cube alebo aj AEC. Profesor 
Turbulentný sa do AEC zavrel na 6 dní (s dostatkom stravy a tekutín) a testoval, ako sa mu 
bude žiť 6 dní bez vetra. Augustín ani po 28 hodinách nepociťoval žiadne zmeny až na to, že 
mal oveľa redší vzduch s nedostatkom O2. To bol veľký problém, lebo len čo by spravil do 
AEC diery, tak by sa mu tam vietor mohol dostať, ale o život pri tomto pokuse nehodlal prísť, 
preto pokus číslo 1 označil za neplatný. Potom mu napadlo, že za pomoci slnka rastliny 
produkujú fotosyntézu, a to znamená, že prijímajú CO2 a vylučujú kyslík. Preto Augustín 
vylepšil AEC a na strope vymenil nepriedušný sadrokartón za sklo, aby sa do AECWG 
(Augustin Extraordinary Cube with Glass) dostalo slnečné žiarenie a dovnútra si dal 
difenbachie, aby mu produkovali kyslík. Následne začal pokus číslo 2 a zavrel sa ešte raz do 
AECWG na 6 dní. Našli sme jeho poznámky, kde píše: „Deň 4: Som závretý v AECWG už 96 
hodín. Je tu strašný zápach, teplo a aj napriek priebehu fotosyntézy sa mi ťažšie dýcha.“ 
Pokus číslo 2 označil ako platný. 
 A tak vznikla Augustínova teória vetra, ktorá znie následovne: „Za predpokladu, že na 
Zemi je dostatočne veľa rastlín, aby mohla prebiehať fotosyntéza, je vietor potrebný, lebo 
nám odfúkava všetky zápachy, nečistoty a riedi nám vzduch.“ Kam vietor chodí, keď nefúka, 
sa mu dočasne nepodarilo zistiť, pretože keď prestane fúkať, odchádza vždy na iné miesto. 
 Profesor Augustín Turbolentný nebol spokojný s tým, že v prvej otázke, kam vietor 
zmizne vždy, keď nefúka, zlyhal, tak o 3 dni a 13 hodín po tom, ako zverejnil svoju teóriu, 
odletel balónom a nechal sa unášať vetrom. Potom ho už nikdy nikto nenašiel. 
Pravdepodobne je tam, kde sa vietor skrýva vždy, keď nefúka. 
 

Nina Szomolányiová, 9.A 
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Prečo sme tu? 
 
 
 
 Dnešný človek je jedným z rodu ľudí druhu Homo sapiens sapiens. Taktiež je však 
zložkou prostredia – spoločnosti. 
 
 Spoločnosť svojím „tvarom“ a „vzhľadom“ pripomína bunku zloženú z malých 
orgánov – ľudí. Z toho vyplýva, že každý orgán vykonáva funkciu, činnosť, na ktorú bol určený 
alebo na ktorú má vlohy. Dané vlohy sa vyvíjajú každým dňom človeka na Zemi. V priebehu 
života každý človek objaví svoje nadanie. Napokon, keď ho 
objaví, dostane vlastnú odpoveď na otázku: „Prečo sme tu?“ 
Sme tu, aby sme pomohli našej bunke – spoločnosti. Každý 
jeden funkčný „orgán“ pomáha vytvoriť celok a prispieva k jeho 
úspešnému fungovaniu.  
 

Pre správny chod „bunky“ je však nevyhnutné vytvoriť 
tie správne podmienky: 

 mier – nevyhnutný pre chod spoločnosti; 

 rozdelenie činností spravodlivo medzi všetky „orgány“; 

 rovnosť – tento faktor býva najdôležitejší pre vytvorenie 
mieru, pretože ľudia si musia byť rovní; 

 prispôsobivosť – každý orgán musí prijať zmeny 
a prispôsobiť sa im. 
 

 Ak nie sú dané faktory v poriadku, dochádza k porušeniu 
spoločnosti a celá naša existencia je ohrozená.  
 
 

Veronika Špačková, 9.A 
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Naša dramatická tvorba 
 
 

Naši šiestaci si na slovenčine vyskúšali písanie 
scenárov rozhlasových hier. Za námet si zvolili 

obľúbené rozprávky. Ich konce by však asi bratov 
Grimmovcov trošku prekvapili. Posúďte sami ;) 

 
 

Červená hlavička  
 
Rozprávač: Bolo raz jedno dievčatko, ktoré poštípal sršeň a volali ho Červená hlavička. Inak 
sa však volala Gertrúda. Jedného dňa jej mame prišla SMS od starej mamy, že bola na 
návšteve u svojho bratranca Ištvánika a chytila tam ebolu. Mamička Gertrúde do košíka 
zabalila Nescafé, silné červené víno, aby sa babke uľavilo, a vyslala dcéru za starou mamou 
cestou cez lesík. 
 

Červená hlavička: (pospevuje si) La la la la la la la la! Ejha, to víno bolo asi príliš silné... 
Vlk: Ahoj, dievčatko, čo máš v tom košíčku? 
Červená hlavička: Čo sa staráš? Nič ťa do toho nie je, ty pajác! 
Vlk: Ako sa to so mnou rozprávaš? Azda nepoznáš scenár? Zavolám tvojej mame! 
Červená hlavička: Tak ju pozdravuj! 
Vlk: Zmizni a už sa nevracaj! 
Červená hlavička: Nápodobne! 
Vlk: (mrmle si) Tá dnešná mládež... 
 

(O 15 minút neskôr) 
 

Červená hlavička: Ahoj, babi! 
Babička: Ahoj, Gertrúdka! 
Červená hlavička: Ako sa máš? 
Babička: Ale tá ebola nie je veľmi príjemná, ale inak to 
ujde. No, čo pre mňa máš?  
Červená hlavička: No priniesla som ti kávičku a mala som 
aj víno, ale to som... Po ceste rozbila. S tými asfaltovými 
výmoľmi v lese by už niečo mali začať robiť! (začne sa jej štikútať) 
Babička: Nevadí. A nerozčuľuj sa, zlatko, škodí to pleti. A uvar mi kávu. Ja si zatiaľ prečítam 
noviny. (v novinách nahlas číta) „Ebola je veľmi nákazlivý vražedný vírus.“ (zrazu jej odkväcne 
hlava) 
Červená hlavička: Jasné. Babi, už sa to nesie. ... Babi? Och, ty si mstva, tak odpočívaj v pokoji. 
Len ti vezmem tie noviny z rúk. Počkaj, čo to tu píšu? (zdesene sa zahľadí na dvojstránku, 
z ktorej babka pred smrťou vyčítala hrôzostrašný titulok) Počkať... Azda to neznamená, že... 
(vyzerá vystrašene, začína sa triasť) ...som dnes premeškala výpredaj v H&M!? AAAAA! (trafí 
ju šľak) 
 

Rozprávač: A to je príbeh, ako boli zákazníci v H&M slávnostne zachránení pred vražedným 
vírusom! 

Boris Petrašovič, Števka Komlošiová (6.A) 
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Krvilačná Ruženka 

 
 
Rozprávač: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna Ruženka. Nebola 
to obyčajná Ruženka, bola to krvilačná Ruženka. 
 
Krvilačná Ruženka: Viete, prečo som krvilačná Ruženka? Lebo 
zabíjam mravcov!  
 
zvuk: diabolský smiech 
 
Krvilačná Ruženka: Neznášam mravcov!!! Iba jedného mravca tolerujem a to je Džošua! 
Džošua: Ahojte, to ja sa volám Džošua. Vždy, keď Ruženka uvidí mravcov, tak zabíja. Som 
jediný, ktorý jej zatiaľ unikol. To bude asi tým novým AXE... 
 
zvuk: vrieskajúce davy  fanúšičiek 
 
Rozprávač: Raz išla Ruženka na prechádzku a uvidela mravenisko. Asi viete, ako to skončilo... 
Masovou mravcovraždou! No Ruženka si zrazu uvedomila, že ju nebaví zabíjať len mravcov... 
 
zvuk: tajomné ticho 
 
Džošua: Zabila dokonca aj... (začne šepkať) ...dve svätojánske mušky! Biolitom! (vzlyká) A to 
tým najobyčajnejším, bez citrusu! Taká potupná smrť... 
 
zvuk: stupňujúci sa horor 
 

Džošua: Začal som sa báť, že zabije aj mňa. Ale ja som si veľmi 
veril! Vliezol som do jej hlavy a začal som jej riadiť mozog. 
Nepýtajte sa, ako som sa tam dostal... A už vôbec nie, čo som 
počas tej cesty videl. Ble! 
 
Krvilačná Ruženka: (spomaleným umelým hlasom) Ja byť robot. 
Ja poslúchať Džošua. 
 
Džošua: A tak bola v krvilačnom kráľovstve znovunastolená 
vláda hmyzu!   

 
zvuk: diabolský smiech v mravčej verzii 
 

 
 

Samuel Emmer, Simonka Habodászová, Dušan Farenzena (6.A) 
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Osobnosti Bratislavy 
 

Ako sme vás informovali už v predchádzajúcom čísle Cádrovín, 
Mestská knižnica v Bratislave vyhlásila už 5. ročník literárno-výtvarnej 

súťaže pre bratislavských školákov Bratislava, moje mesto 2015 na 
tému Osobnosti Bratislavy. Nuž a naša škola sa môže pochváliť tým, 

že naša žiačka Beatris Lyubomirova Petrova zo 7.A v tejto súťaži získala 
čestné ocenenie! Exkluzívne pre čitateľov Cádrovín prinášame jej 

skvelý literárny počin! A Beatris srdečne gratulujeme! ;) 
 

 

Bratislava sa mi páči 
 

Bratislava nie je mojím rodným 
mestom, ba ani mestom, kde som vyrástla. 
Som Bulharka a toto mesto sa mi na 
niekoľko rokov stalo mestom, kde som 
našla svoj druhý domov.  
        Bratislava, starobylé mesto na 
Dunaji, ktoré svojím pôvodom siaha až do 
predhistorických dôb, ma doslova očarilo. 
Historické ulice, parky a príťažlivé okolie 
robia mesto čarovným a dali mu dušu. „Krásavica na Dunaji“ patrí medzi najmladšie 
európske mestá. Veď ani dnešné dunajské koryto nie je ani  zďaleka totožné so starým 
korytom tejto rieky. Na každom kroku cítim a dýcham históriu tohto mesta, ktoré bolo 
slávnym korunovačným mestom Uhorska. 
        S rodičmi žijeme v centre mesta, teda denne nasávam atmosféru Starého Mesta, 
uličiek, zákutí Dunaja. Keď sa prechádzam popri Dunaji, myšlienky a fantázia ma zanesú až 
domov.   

Raz som sa prechádzala popri rieke. Na nábreží stál starý muž a zamyslene pozoroval 
kalné vody Dunaja. Vyzeral smutný, a tak som sa mu prihovorila: „Ste z Bratislavy?“ „Aj áno, 
aj nie,“ odvetil tajomne. Začal mi hovoriť, ako to bolo vlastne voľakedy, keď neboli mosty 
a ľudia využívali najčastejšie brody. Bratislava mala šťastie, že práve pri jej brehoch bol brod 
cez vtedajšie dunajské ramená i cez hlavný tok. Mosty boli vtedy zriedkavosťou, budovali ich 
len kultúrne vyspelé staré národy na hlavných cestách. Keď bol stav vody na Dunaji vysoký, 
cesta cez Dunaj bola možná iba na pltiach. Na svoj prvý most čakala Bratislava skutočne dlho. 
Prvý drevený most cez Dunaj postavil viedenský staviteľ Gutzel v roku 1434. Bohužiaľ, vzala 
ho prvá jarná voda, nevydržal ani rok. „Bolo mi to vtedy veľmi ľúto,“ odvetil prekvapujúco. 
Ďalší most bol postavený o päť rokov neskôr, no čakal ho taký istý osud, vydržal však 50 
rokov.  

O osude ďalších mostov som už vedela porozprávať ja. 
    Mestu výdatne pomohla kráľovná Karolína Augusta, ktorá mu v roku 1825 dala nový 
most. Bol pevný, ale ešte stále drevený. Ďalší most dali slávnostne do prevádzky 1. januára 
1891. V roku 1945 Nemci vyhodili most do povetria. Bolo to tesne pred koncom 2. svetovej 
vojny. Za pomoci spojencov bol most znovu postavený a sprejazdnený 3. februára 1946.  
       V roku 1972 postavili ponad Dunaj Nový most SNP – s jedným 85 metrov vysokým 
pilierom a lietajúcim tanierom, na ktorom je most zavesený zväzkami oceľových lán. Je to 
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jeden z najkrajších a najodvážnejších mostov nad Dunajom po celom jeho 2857 kilometrov 
dlhom toku. 
       Z najnovších mostov som spomenula diaľničný Most Lafranconi, Prístavný most 
a spomenula som i to, že v roku 2005 dali do prevádzky bratislavský most Apollo. „Tento 
most má jedinečnú konštrukciu a je nádherný, pozrite sa!“ Otočila som sa k neznámemu a od 
prekvapenia som zmeravela. Smutný starý pán bol preč. Zrazu som na nábreží stála úplne 
sama...  

Kto bol ten neznámy? 
Beatris Lyubomirova Petrova, 7.A 
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Čitateľské tipy  

 
 Ani v našom predprázdninovom čísle 
nesmie chýbať vaša obľúbená rubrika, v ktorej 
vám už pravidelne predstavujeme hneď niekoľko 
kníh, ktoré určite stoja za prečítanie!  
 Spríjemnite si leto kvalitným čítaním!                 
(Ale pozor, naše obsahy obsahujú aj spoilery!) 
 S osvedčenými tipmi pre vás prichádzajú  
žiaci druhého stupňa. 
 

Odporúčania pre našich starších čitateľov   

 

Thomas Brezina: Klub záhad – Neviditeľná beštia  
 

žáner: detektívna literatúra pre deti a mládež 
 

obsah: Dej knihy sa odohráva v Hornmeierovom múzeu, ktoré založil 
Hubert Hornmeier. Vystavil v ňom všetko, čo priviezol zo svojich ciest po 
svete. Do múzea často chodili školské výpravy, aby sa oboznámili s jeho 
exponátmi. Nočnému strážnikovi sa raz pri nočnej obchôdzke múzea 
prihodila strašná situácia: mal veľmi silný pocit, že ho niekto prenasleduje, 
dokonca videl, ako sa niekto ksmil suchými chrobákmi. Bol taký 
vystrašený, že s krikom o pomoc vybehol z múzea na ulicu. O tejto 
hrôzostrašnej a ťažko uveriteľnej príhode sa dozvedeli členovia Klubu 
záhad, ktorý tvorili žiaci Jupiter, Vicky a Nick. A chceli túto záhadu 
rozlúštiť, avšak začali sa im diať nevysvetliteľné situácie. Viackrát 

potajomky vnikli do múzea a vždy sa im niečo zvláštne stalo, až zo strachu utiekli. Raz, keď boli pri 
expozícii hmyzu, zrazu všetky chrobáky, motýle, húsenice aj ostatný hmyz ožili a ohrozovali ich. Pri 
ďalšej výprave sa dostali do podzemia múzea, kde okrem vypchatých zvierat našli aj tri múmie, ktoré 
odrazu aj so zvieratami ožili a začali ich prenasledovať. Všetkým trom sa nakoniec podarilo utiecť. 
Zažili pri tom smrteľný strach. Celú záhadu vysvetlil riaditeľ múzea Dr. Hornmeier, potomok 
zakladateľa múzea. Jeho predok si totiž okrem vzácnych exponátov priviezol aj prášok „vita eternis“, 
ktorým oživil múmie. Tie sa však zmenili na strašidlá, preto ich zatvoril do trezoru. Hornmeirova 
spolupracovníčka prášok našla a vyskúšala ho na hmyze a vypchatých zvieratách. Záhada v múzeu 
bola teda vďaka Klubu záhad vyriešená. 
 

Očakával som takéto rozlúštenie záhady? Aký záver som čakal? Upodozrieval som niekoho? Moja 
verzia rozlúštenia bola trošku iná, i keď som tušil, že v tom bude mať prsty zakladateľ múzea. Čakal 
som však, že to všetko riadi jeho duch. 
 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Páčilo sa mi, že dej knihy bol naozaj napínavý. Odporúčam na dlhé letné 
večery! (Ak ich teda neplánujete stráviť v múzeu )  
 

Čo sa mi na knihe skôr nepáčilo a ako by som poradil autorovi, aby jeho knižka bola ešte lepšia? 
Nepáčilo sa mi, že niektoré veci sa tam dokola opakovali. Autor mohol niektoré situácie v príbehu 
oživiť napríklad iným uhlom pohľadu. 
 

Ktorá z postáv sa mi najviac páčila a prečo? Najviac sa mi pozdával Jupiter, ktorý chcel záhadu asi 
najviac vyriešiť a pri pátraní sa nenechal odradiť občasnými neúspechmi či slepými uličkami. 
 

Našiel som v knihe niečo, čo ma špeciálne zaujalo? Zaujalo ma, že v niektorých krajinách ľudia jedia 
chrobáky a iný hmyz... 

Samuel Oravec, 6.A 
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Martin Howard: Denník zlého psa  
 

žáner: románový psí denník  
 

obsah: Ide o psa menom Blesk. Je to príbeh o celom roku života Bleska. 
Začalo sa to Silvestrom. Jeho pán ho skoro každý deň bral do parku. 
V parku mal Blesk veľa kamarátov, ale aj nepriateľov. Snažil sa o to, aby 
zabral územie celého parku. A to tak, že cikal na lampy a všetko psom 
možné. A bojoval s ostatnými psami, to je jasné. (So zaberaním územia 
mu pomáhal kamoš Škótik. Blesk si chcel vytvoriť celú svorku. Keď 
postupne zaberal čoraz viac územia, do svorky vzal Danyho, Pelendreka 
a Boba. Neskôr prijal aj Klauda – najsilnejšieho psa. Potom sa pridal aj 
Britva, ktorý sa im tam nanominoval, až keď mali všetko. Lenže Britva bol 
taký silný, že im sám zabral polovicu územia. Snažili sa územie získať späť, 
ale nevedeli Britvu poraziť. Nakoniec sa im to však podarilo.) Blesk pánovi robil zle a on sa mu za to 
pomstil, napríklad aj tým, že mu nedal jesť, alebo mu dal na kôš elektrinu, poslal ho na výcvik 
poslušnosti atď. V parku stretol sučku dalmatínku Bodku a mal s ňou neskôr aj šteniatka, ktoré však 
dali jej majiteľovi. Pán si zas vďaka nemu našiel frajerku, lebo počas toho, ako stáli v rade na zmrzlinu, 
jej Blesk očuchal zadok a tak sa spoznali. Pán mal ešte jednu známosť z výcviku poslušnosti, ale s tou 
sa rozišiel a zase sa dal dokopy s tou predchádzajúcou. Aj Blesk sa rozišiel s tou dalmatínkou a dal sa 
dokopy so sučkou Elou. Aj s ňou mal nakoniec šteniatka. Dokonca sa pánovi susedia kvôli Bleskovi 
presťahovali, pretože na ich pozemku naháňal mačky. 
 

 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Má srandovné obrázky a je plná humoru a ja mám humor rád.  
 

Čo sa mi na knihe skôr nepáčilo a ako by som poradil autorovi, aby jeho knižka bola ešte lepšia? 
Páčilo sa mi všetko, neviem, čo by som zmenil, možno pár maličkostí, vo všeobecnosti však knižke 
nemám čo veľmi vytknúť. 
 

Ktorá z postáv sa mi najviac páčila a prečo? Blesk, lebo bol najvtipnejší a mal dobrý život. 
 

Našiel som v knihe niečo, čo ma špeciálne zaujalo? Dozvedel som sa o tom, aký je život psa. (Veľmi 
divný... ) 

Samuel Emmer, 6.A 
 

A čo čítajú naši ôsmaci a deviataci? 

 
Nazrime aj do ich čitateľských denníkov! Z menšieho donútenia (ehm... ) totiž siahli po 
klasike. A zvládli to výborne! ;) 
 
 

Douglas Adams: Stopárov sprievodca galaxiou 
 

„Stopárov sprievodca galaxiou je najpozoruhodnejšou zo všetkých publikácií,  
aké kedy vyšli v mamutích vydavateľských domoch na Urse Minor. Svojou obľúbenosťou 
prevyšuje Nebeskú príručku domáceho lekárstva, predáva sa lepšie ako                            
Päťdesiattri ďalších vecí, ktoré sa dajú robiť v beztiažovom stave a je kontroverznejšia než 
trilógia filozofických bestsellerov Úlona Kolufida Kde sa Boh pomýlil, Niektoré ďalšie Božie 
omyly a Kto je vlastne ten Boh? Vo viacerých ležérnejších civilizáciách na Vonkajšom 
východnom prstenci galaxie už Stopárov sprievodca galaxiou nahradil slávnu Galaktickú 
encyklopédiu ako štandardný zdroj poznatkov a múdrosti. Má síce viacero nedostatkov a 
obsahuje množstvo vymyslených alebo prinajmenšom veľmi nepresných informácií, no na 
rozdiel od staršej, poctivejšie vypracovanej encyklopédie ponúka dve nesporné výhody. 
Po prvé, je trocha lacnejší, a po druhé, na obale má veľký, priateľsky pôsobiaci nápis 
NEPODLIEHAJTE PANIKE.“      
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žáner: sci-fi román 
 

obsah: Všetko sa začalo v jeden štvrtok. Arthur Dent sa zobudil, vykonal svoju dennú rutinu, keď si zrazu 

všimol, že okolo jeho domu sú samé buldozéry. Arthur si ľahol do blata pred domom, aby vlastným telom 
zabránil zbúraniu svojho domu, pretože – ako Arthur zistil – miestne úrady tam naplánovali stavbu diaľničného 
obchvatu. O chvíľu prišiel jeho priateľ Ford Prefect a prinútil ho ísť do krčmy. Tam si dali pár pív a Ford 
Arthurovi vysvetlil, že nepochádza zo Zeme, že pracuje pre redakciu Stopárovho sprievodcu galaxiou, ktorá ho 
poverila úlohou vypracovať definíciu Zeme do vesmírnej encyklopédie. A ešte mu oznámil jeden detail: o pár 
minút nastane koniec sveta. Čoskoro počuli neskutočný rachot. Arthur vykukol z okna a zbadal, že jeho dom je 
už iba kôpka stavebného materiálu. Vybehol z krčmy a vonku spozoroval veľa čiernych bodiek spúšťajúcich sa 
z oblohy. Vtom sa ozval čudný hlas, ktorý im oznámil, že to sú Vogóni, ktorí prišli zdemolovať Zem pre výstavbu 
hypergalaktickej diaľnice. (Tá irónia...) Našťastie sa Arthurovi a Fordovi podarilo utiecť tak, že si stopli vogónsku 
loď. Chvíľu u nich boli, ale potom ich vyhodili do hyperpriestoru. Odtiaľ sa zachránili tak, že ich vzala na svoju 
palubu vesmírna loď Srdce zo zlata s nepravdepodobnostným pohonom. Keď ich depresívny robot Marvin 
odprevadil do riadiacej miestnosti, Ford zistil, že je tam aj jeho bratranec Zafod Bíblbrox a nejaká žena. 
V tajomnej žene Arthur spoznal pozemšťanku Triciu McMillanovú, ktorá mu kedysi učarovala v jednom 
londýnskom bare. Vysvitlo, že tú loď Zafod ukradol a Trillian (tak sa Tricia vo vesmíre premenovala, aby jej 
meno bolo „in“) vzal zo Zeme po ceste. Ich cieľom bolo nájsť Magrateu, planétu, ktorej obyvatelia stavali iné 
planéty. Keď sa dostali na Magrateu, zavolali si ich dve myši, ktoré im ku koncu oznámili, že potrebujú Arthurov 
mozog. Potrebovali ho preto, lebo pred 10 miliónmi rokov sa postavil stroj, ktorý mal odpovedať na Veľkú 
otázku života. Odpovedal 42, ale všetci už zabudli presné znenie otázky, a tak im ani odpoveď nedávala zmysel. 
Preto postavili stroj na zistenie otázky, ktorý sa nachádzal na Zemi. Keďže však Zem zdemolovali Vogóni (a to 
len krátko pred skončením programu na zistenie otázky) a z celej Zeme ostal iba Arthur, potrebovali jeho 
mozog. Našťastie sa im podarilo utiecť a dostať sa späť do Srdca zo zlata. Chvíľu si oddýchli a potom sa vybrali 
do Reštaurácie na konci vesmíru... 
 

môj názor na knihu: Autor chcel podľa mňa čitateľov istým spôsobom aj zabaviť, lebo opisoval Zem a celkovo 
život na nej dosť vtipne a tiež vystupovanie postáv či samotné komentáre autora boli výstižne ironicko-satirické, 
čo určite nebolo knihe na škodu. Myslím si však i to, že chcel tiež zmeniť pohľad ľudí na Zem, nastaviť im 
zrkadlo – ich smiešnym problémom, zvláštnym riešeniam i spôsobom fungovania. Keď napríklad písal, že na 
Zemi v skutočnosti vládnu myši, ktoré sa len tvária ako bezmocní nedobrovoľní kandidáti na ľudské laboratórne 
pokusy, napadlo mi, ako to často v živote býva – občas vnímame veci úplne naopak a naivne si myslíme, že sme 
nad vecou a celú situáciu máme pod kontrolou, pritom však o nej vôbec nerozhodujeme a sme bábkou v rukách 
iných, nami možno podceňovaných ľudí, nad ktorých sa vo svojej (neinformovanosti? egoizme?) povyšujeme. 
Páčilo sa mi aj to, ako Ford Prefect po pätnástich rokoch na Zemi, ktoré strávil pozorovaním ľudí, vytvoril 
definíciu našej planéty v znení: „Zem – zväčša neškodná.“ Občas si totiž myslíme, že sme stredom vesmíru 
a ostatné mimozemské civilizácie čakajú len na naše objavenie... Občas považujeme svoje problémy za tie 
najpodstatnejšie a o ostatných predpokladáme, že sa v porovnaní s nami trápia len hlúposťami... Čo tak zmeniť 
perspektívu, hm? 

Veronika Bánová, 8.A  

 
môj názor na knihu: Kniha Stopárov sprievodca galaxiou je zmes veľmi trefného satirického humoru, metafor 
a prirovnaní s hlbšou myšlienkou a opisom súčasného sveta, najčastejších problémov dnešných ľudí, ich 
vzťahov, napísaná formou sci-fi fikcie. Medzi riadkami je veľmi priliehavo zobrazená katastrofa, ktorá nastane, 
pokiaľ sa ľudia nespamätajú a nezačnú naprávať svoje chyby. Koniec sveta, ktorý tu je zobrazený, skutočne 
veľmi dobre vystihuje nebezpečenstvo, ktoré nás čaká, pokiaľ niečo neurobíme a nezabránime tak katastrofe. 
Veľké žlté ozruty pred Arthurovým domom či vogónske lode môžu podľa mňa zobrazovať prehliadanie 
problémov ľuďmi, problémov, ktoré sa potichúčky kopia a menia v časovanú bombu, ktorá raz určite vybuchne. 
Nepočujeme, nevidíme, necítime nič a hroziace nebezpečenstvo pritom tiká na poplach. My si však všetko 
uvedomíme, až keď bude neskoro. (Možno ani vtedy nie...) Ľudia v podstate nakoniec zistia, že by sa mali štítiť 
a obávať práve sami seba. Autor však veľmi výstižne zobrazil i každodennú prax dnešného sveta cez opis  
beznádejne byrokratických Vogónov. Myslím si, že hlavným posolstvom príbehu je však najmä ukázať ľuďom ich 
problémy, ich správanie a ich myslenie ako zrkadlo, aby si uvedomili, kam vlastne spejeme. Navyše, celým 
príbehom sa nesie úvaha nad zmyslom života a predpoklad, že myslenie ľudí sa nikdy nezmení a všetko zostane 
také, ake je. Nápis na Stopárovom sprievodcovi galaxiou („Nepodliehajte panike!“) hovorí aj o tom, ako sa my 
ľudia ľahko necháme obalamutiť gýčovým povzbudivým heslom a vidinou lacnejšej kúpy, a to i za závratne 
vysokú cenu zníženej kvality. 

Petra Lőrinczová, 8.A  
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Rachel Wardová: Čísla 2 - Chaos 
 
žáner: beletria pre násťročných 
 

obsah: Adam nie je tak obyčajný stredoškolák. Vidí totiž čísla – dátumy 
smrti a dokonca aj spôsoby, akými človek zomrie. Rovnako to videla aj jeho 
mama, ktorá umrela na rakovinu a Adam ostal so svojou babkou sám. Adam 
a jeho babka sa presťahujú z Westonu do Londýna pre potopy. Počas cesty 
si Adam zapisuje do svojho poznámkového bloku dátumy a spôsoby smrti 
ľudí, ktorým sa počas cesty pozrel do očí. Keď nastúpi spolu so svojou 
babkou do autobusu, Adam si všimne, že vo svojom bloku má veľa ľudí 
s rovnakým dátumom smrti. Stane sa vtedy niečo v Londýne? Stane, no 

Adam netuší čo. Prejde pár dní a Adam sa pôjde zapísať do školy Forest Green, kde sa stretne 
s dievčaťom menom Sára. A hoci Adam Sáru videl po prvý raz, Sára už Adama videla vo svojich 
nočných morách, v ktorých jej vzal jej vlastné dieťa do ohňa. Sára sa pokúsi ujsť z domu. To sa jej aj 
podarí, no netuší však, že nebude mať kde prespať. Nakoniec si niečo nájde, no nikdy by jej 
nenapadlo, že bude musieť ísť ku chalanovi menom Vinny, ktorého ani nepozná. A už vôbec by jej 
nenapadlo, že práve tam porodí svoju krásnu dcéru Miu. Sára s Miou budú musieť zo squatu (tam, 
kde bývali spolu s Vinnym) ujsť, a tak sa Adam rozhodne, že ju pozve k sebe aspoň na jednu noc. 
Adam spolu so Sárou rozmýšľajú, čo sa 1. 1. 2027 môže stať. Mali by na to prísť čo najskôr, lebo ten 
záhadný dátum sa nebezpečne blíži... 
 

hlavná myšlienka: V dôležitých veciach by sme sa nemali uchyľovať k unáhleným rozhodnutiam, 
pretože nie vždy sa nám to musí vyplatiť. 
 

môj názor na knihu: Autor chcel podľa mňa poukázať na ľudské chyby v správaní sa k ostatným. 
Nemali by sme s nikým zle zaobchádzať, pretože nie každý si zlé zaobchádzanie zaslúži. Taktiež by 
sme nemali odsudzovať ľudí len pre to, čo o nich počujeme. Vždy je lepšie si to najprv overiť. 
 Kniha je podľa mňa zaujímavá. Zaujala ma hlavne tým, že má dve hlavné postavy, medzi 
ktorými je isté napätie, hlavne zo Sárinej strany. Samozrejme, súhlasím s hlavnou myšlienkou 
autorky, pretože si myslím, že to naozaj nie je spravodlivé, keď sa – ako v Sárinom prípade – niekomu 
sníva o konci veta a v tom sne sa objaví niekto, koho ani nepozná, ale akonáhle toho človeka (v tomto 
prípade je tým človekom Adam) stretne v skutočnosti, tak ho jednoducho automaticky odsúdi len pre 
nejaký sen a nedá mu ani šancu ukázať, čo v ňom skutočne je. 

Kristína Zemešová, 9.A  

 
 

William Shakespeare: Rómeo a Júlia 
 

„Naveky najsmutnejší! Taký je 
ten príbeh Romea a Júlie." 

žáner: tragédia 
 

obsah: Príbeh bol napísaný v 16. storočí a je zasadený do obdobia renesancie. 

Dej snáď najslávnejšieho príbehu lásky sa odohráva v Taliansku v meste Verona. 
Tu žili dve znepriatelené šľachtické rodiny: rodina Capuletovcov a Montekovcov. 
Rodiny medzi sebou neustále bojovali a vyvolávali nezhody. Vraj to bolo kvôli 
služobníctvu, ale neskôr už ani sami nevedeli, prečo sa vlastne neznášajú. Rodina 
Capuletovcov mala 14-ročnú dcéru Júliu, ktorú chcel jej otec vydať za mladého 
šľachtica Parida. Rodina Capuletovcov preto usporiadala ples, na ktorom chceli 
ohlásiť zásnuby Júlie s Paridom. Júlia však o ničom nevedela a až po plese sa 
dozvie, že ju plánujú vydať za cudzieho muža. Na ples príde v maske aj Rómeo Montek a keď uvidí Júliu, 
okamžite sa do nej zamiluje. Po spoločnom tanci a rozhovore sa zaľúbi i ona. Rómeo za ňou začne po večeroch 
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tajne chodiť tak, aby na to neprišla ani jedna z rodín. Zaľúbenci sa potajomky zosobášia, pomáha im pri tom 
Júliina pestúnka a františkánsky mních Lorenzo. Neskôr sa stretne Rómeo, Mercutio (najlepší Rómeov priateľ) 
a Benvolio (Rómeov bratranec) s Tybaltom, Júliiným bratrancom. Tybalt začne Rómea urážať. Mercutio vytasí 
meč, aby bránil česť svojho druha, no v súboji ho Tybalt usmrtí. Rómeo pomstí svojho najlepšieho priateľa 
a následne je za trest vyhnaný z mesta. Júlia je z celého tohto diania nešťastná, pretože ju otec núti, aby si vzala 
Parida. Preto sa Júlia rozhodla, že navštívi brata Lorenza. Ten jej odporúčal nápoj, ktorý ju po požití uspí na 42 
hodín, pričom po celý čas bude vyzerať ako mstva, no potom sa prebudí a bude môcť s Rómeom ujsť. Lorenzov 
nápad sa Júlii zapáčil, a tak s tým bez váhania súhlasila. Lorenzo napísal o tomto pláne list aj Rómeovi, list sa 
však k nemu nedostal, a tak sa celá situácia vyvinula úplne inak. Na ďalšie ráno si všetci mysleli, že je Júlia 
mstva. Táto informácia sa, žiaľ, k Rómeovi dostala skôr než Lorenzov list a ten si povedal, že život bez Júlie už 
nemá význam. Zašiel k lekárnikovi a presvedčil ho, aby mu predal jed. Rómeo sa takto zásobený vydal k Júliinej 
hrobke, kde sa stretol s Paridom a v súboji ho zabil. Medzitým sa Lorenzo dozvedel, že Rómeo list nedostal. 
Utekal za ním ku hrobke, no kým prišiel, bolo už neskoro. Rómeo jed vypil, a to dokonca len chvíľu predtým, než 
sa Júlia prebudila. Keď sa zobudila, videla Rómea ležať mstveho. Júlia bez neho nechcela ďalej žiť, a tak si vzala 
jeho dýku a prebodla sa. Ku hrobke prišla rodina Capuletovcov a Montekovcov – pohľad na tragédiu ich viac než 
rozosmutnil. Brat Lorenzo im vysvetlil, čo sa stalo. Znepriatelené rody sa pri mstvych telách svojich detí rozhodli 
ukončiť svoje spory a na ich počesť dali postaviť sochy. 
 

hlavná myšlienka: Nie je dobré uprednostňovať rodičovské záujmy pred záujmami a šťastím 
vlastných detí, lebo to môže skončiť tragédiou ako v tomto prípade. 
 

môj názor na knihu: Podľa mňa chcel autor poukázať na to, že srdcu a láske sa nedá rozkázať a že 
nikto by nemal byť nútený k tomu, aby žil s niekým, koho nepozná, i keď môže byť rodičmi vnímaný 
ako „dobrá partia“. Tiež nie je správne merať všetko len peniazmi a postavením v spoločnosti, 
pretože byť bohatý neznamená byť aj šťastný. 
Posolstvom Shakespearovej knihy je to, že majetky a postavenie by nemali mať väčšiu cenu ako život 
a šťastie vlastných detí. Príbeh Rómea a Júlie v tej dobe, bohužiaľ, nebol ojedinelý, pretože mladé 
dievčatá boli veľmi často vydávané za starších mužov a dokonca aj do iných krajín, odlúčené tak od 
svojich rodín. Ak bol tento príbeh napísaný ako výzva, aby sa rodičia zamysleli nad tým, čo spôsobujú 
svojim deťom, tak s tým súhlasím, nesúhlasím však s tým, čo sa v tej dobe dialo. 
 

Stella Kožárová, 9.A 
 
 

môj názor na knihu: Autor chcel podľa mňa vyjadriť zmierenie dvoch znepriatelených rodov 
v dôsledku straty svojich detí. Je to dobrá myšlienka a súhlasím s ňou, pretože čím viac obetujeme, 
tým viac získame. V tomto prípade tou obeťou boli životy dvoch mladých ľudí. Ale ak by oni dvaja 
neumreli, ktohovie, mohlo to viesť k neustálym bojom a oveľa väčším stratám na životoch, čiže zisk 
bol mier medzi týmito dvomi rodmi. 

Jakub Husár, 9.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

hlavná myšlienka: Aj to najmenšie zlo dokáže spôsobiť veľké, nepríjemné a zbytočné problémy. 
 

môj názor na knihu: Podľa mňa sa autor snažil poukázať na to, ako sa dokážu mladí ľudia zamilovať. 
Pre niekoho je láska všetko, a preto sa neboja položiť za ňu aj vlastný život. Samozrejme, je to všetko 
hlavne o psychike toho človeka, no občas to netreba preháňať. Pre jednu lásku slnko nesvieti  
Príbeh ma vážne zaujal, nie preto, že musel, ale úprimne som aj nad tým dejom premýšľala 
a porovnávala som to s dnešnou dobou. Prišla som na to, že sa veľa vecí zmenilo, no city, ako 
napríklad láska, sa nezmenili. Každý dokáže milovať, či je to dnešná doba, či doba minulá. Láska je 
stále len jedna, nech sa deje čokoľvek- City sa nedajú zmeniť. Súhlasím s hlavnou myšlienkou autora, 
pretože, ako sa hovorí: „Dobrého veľa nebýva“, preto si treba vážiť aj to najmenej, čo človek môže 
mať. 

Kristína Zemešová, 9.A 
 

 
hlavná myšlienka: Skutočná láska sa nikdy nerozdelí. 
 

môj názor na knihu: Autor chcel touto tragédiou dokázať, že láska prekoná aj smrť. Chcel dokázať, že 
skutočná láska je len jedna a keď sa objaví, sme schopní sa pre ňu aj zabiť, ako to bolo v prípade 
Rómea a Júlie. Chcel tým ukázať, že nenávisť vždy prinesie so sebou aj nejakú tragédiu. Preto je lepšie 
neprechovávavť nenávisť, pretože sa nám vráti a bude dvakrát tak bolieť. V knihe je to ukázané, keď 
Rómeo a Júlia zomru a ich rodičia plačú nad ich mstvymi telami. 
 Myslím, že autor má plnú pravdu. Vo svete je veľa zbytočnej nenávisti, ktorá so sebou prináša 
veľa zlého. Nemyslím si, že by sme sa mali všetci milovať, ale myslím, že rešpektovanie a tolerancia 
ľudí je veľmi dôležitá a veľkej väčšine ľudí toto chýba – aj Capuletovcom, aj Montekovcom. 
 

Dominika Nitschneiderová, 9.A 
 
 
hlavná myšlienka: Pre zbytočné spory môže veľa utrpenia ničiť životy. 
 

môj názor na knihu: Myslím, že Shakespeare chcel ukázať, že aj niečo tak krehké, nežné a nevinné 
ako láska dvoch ľudí môže byť pokazená nenávisťou okolia. Chcel ukázať zakázanú lásku, ako kvitne 
a zrazu umrie pre spory. 
 Nemali by sme súdiť knihu podľa obalu, odsudzovať lásku, podporovať nenávisť a pohsdať 
ostatnými. Týmto dielom Shakespeare dokonale zachytil, aké to môže byť žiť s tým, že o vás má 
niekto predsudky. Žiaľ, na svoju chybu možno často príde až vtedy, keď už je neskoro. 
 

Dunja Iva Zemanová, 9.A 
 
 
hlavná myšlienka: Rómeo a Júlia z ich lásky žili, preto keď Júlia „zomrela“, Rómeov život skončil. 
Preto si myslím, že láska je ten najmocnejší pocit, ktorý ľuďom vie až zatemniť myseľ. 
 

môj názor na knihu: Podľa mňa nás chcel autor istými situáciami aj zabaviť, ale hlavne poučiť 
o živote, láske a hlúposti ľudí. Keby rozhnevané rodiny neboli navzájom voči sebe také neústupčivé 
a rozumne by sa porozprávali, vyriešilo by sa zopár problémov – nehovorím hneď, ale časom. Tak je 
to aj v bežnom živote, ľudia bývajú nepochopení a hlavne nevypočutí. 
 V tragédii zaznelo: „Kto rany necíti, jazvám sa smeje.“ Podľa mňa tento výrok trefne vystihuje 
Júliinu a Rómeovu lásku, ktorá bola nepochopená. Lebo kto pravú lásku alebo hocijakú ťažkú či inú 
skúsenosť nezažil na vlastnej koži, nevie pochopiť zmýšľanie toho druhého. Áno, súhlasím s tým, že 
v láske je možné všetko a podľa môjho názoru hlavne o to išlo v jeho posolstve. 
 

Katarína Chmelárová, 9.A 
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Lúčime sa 
s našou drahou 9.A, fňuk... 

 
A je to tu. Deväť rokov na ZŠ Cádrova sa v apríli 

s Testovaním 9 stretlo a nás opúšťajú naši deviataci... 
Každý z nich sa nám hlboko vryl do srdca (a niektorí aj  

do lavice...), až tak, že sme ich začali považovať za súčasť 
inventára budovy... Budú nám veru chýbať. Teší nás však,  
že sa im podarilo v Testovaní 9 dosiahnuť nadpriemerné 
výsledky a každý z nich sa dostal na strednú školu svojich 

snov. A kamže nám utekajú?  
Pozrite sa a vyroňte slzu spolu s nami! 

 
 

 
meno:  
 

Sandra Cesneková 
 
stredná škola:  
 

Súkromná stredná odborná škola  
ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, Bratislava 

 
životné motto: 
 

„Sme to, čo si myslíme. To, akí sme, vzniká s našimi 
myšlienkami. Našimi myšlienkami tvoríme svet.“ 
 

 
 
 
 
meno:  
 

Jakub Husár 
 

stredná škola:  
 

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 
 

životné motto: 
 

„Múdrosť nás deväť rokov naháňala,  
no my sme boli rýchlejší.“ 
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meno:  
 

Katarína Chmelárová 
 

stredná škola:  
 

Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava 
 

životné motto: 
 

"Happiness is just a matter of perspective. 
It's your choice how to look at the world.“ 
 

 
 
 

 
meno:  
 

Veronika Kováčová 
 
stredná škola:  
 

Súkromná stredná odborná škola  
ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, Bratislava 

 
životné motto: 
 

„Radšej zhorieť ako vyhasnúť.“ 
 

 
 

 
meno:  
 

Stella Kožárová 
 
stredná škola:  
 

Obchodná akadémia Imricha Karvaša,  
Hrobákova 11, Bratislava  
 
životné motto: 
 

„Kto miluje nejakého človeka opravdivou láskou, 
miluje všetkých, miluje svet, miluje život.“ 
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meno:  
 

Denis Lida 
 
stredná škola:  
 

Stredná odborná škola polygrafická,  
Račianska 190, Bratislava 

 
životné motto: 
 

„Nie je bohatý ten, kto mnoho má, ale kto veľa dáva.  
Nikdy nestrácajte z očí svoj životný cieľ: pokoj, lásku, 
harmóniu a radosť. Vy ste tvorcom svojho sveta.“ 
 
 
 

 
 

meno:  
 

Dominika Nitschneiderová 
 
stredná škola:  
 

Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 
Bratislava 

 
životné motto: 
 

„Učenie ešte nikdy nikomu neublížilo, ale načo 
riskovať?“  
 
 

 
  
meno:  
 

Laura Pazičová  
 
stredná škola:  
 

Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, Bratislava 

 
životné motto: 
 

"Remember why you started!" 
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meno:  
 

Nina Szomolányiová 
 

stredná škola:  
 

Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 
Bratislava 

 
životné motto: 
 

"If you want the rainbow,  
you have to deal with the rain."  
 

 
 

 
meno:  
 

Veronika Špačková 
 
stredná škola:  
 

Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, Bratislava 

 
životné motto: 
 

,,Nebojte sa neúspechu, robte všetko  
s radosťou – výsledok máte zaručený!" 
 
 
 
 

 
meno:  
 

Marek Turlík 
 
stredná škola:  
 

Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, Bratislava 

 
životné motto: 
 

„Človek musí veľa študovať, aby málo vedel.“   
P.S. Nech sa vraví čokoľvek, v skutočnosti majú žiaci i 
učitelia školu radi: sú tam prestávky.  
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meno:  
 

Dominik Urban-Mikláš   
 
stredná škola:  
 

Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 
190, Bratislava 

 
životné motto: 
 

„Nesklamal som 10 000 ráz. Iba som našiel  
10 000 spôsobov, ktoré nefungujú.“ 
 
 
 
 

 
 
meno:  
 

Dunja Iva Zemanová 
 
stredná škola:  
 

Gymnázium, Metodova 2, Bratislava  
 
odkaz svetu: 
 

„Google, Wikipedia a Ctrl C + Ctrl V... Ďakujem.“ 
 
 

 
 
 
meno:  
 

Kristína Zemešová 
 
stredná škola:  
 

Stredná odborná škola polygrafická,  
Račianska 190, Bratislava 

 
životné motto: 
 

"Believe!" 
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Okienko Zelenej školy 
 

  

Hmyzí hotel na Cádrovej 
 
 Naša škola sa rozhodla zapojiť do súťaže o najkrajší funkčný hmyzí hotel, ktorú organizovala 
Živica a Greenpeace Slovensko v rámci kampane www.adoptujsivcelu.sk. Využili sme tak jednu 
hodinu biológie a spolu s pánom školníkom sme sa dali do majstrovania nášho hmyzieho hotela 
z prírodného materiálu. A ako to dopadlo? Pozrite sa sami! 
 
 

 

 

 

 

 

Ekoheslá od našich žiakov 

 

 
 

Šetri vodou, nie si doma, 
túto vodu platí škola. 

 
Saška Nitschneiderová, 8.A 

 
 
 
 

Elektrina, to je dar,  
nenechaj ju vyjsť nazmar!  

 
Dunja Iva Zemanová, Veronika Špačková,                                                                                                                               

Dominika Nitschneiderová, Stella Kožárová, 9.A 

 
 

Energiou neplytvaj, 
menej sa hraj, choď von a zhasínaj! 

 
Filip Herman, Saška Nitschneiderová,                                                                                                                 
Vanesa Kalčíková, 8.A + Kristína Zemešová, 9.A 

http://www.adoptujsivcelu.sk/
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Triedime radi, triediť je super, 
       poriadok je kamarát, neporiadok súper! 

 
 

 Kristína Zemešová, Denis Lida,  
Dominik Urban-Mikláš, 9.A 
 
 
 
 
 

 

Voda znamená život 

 
Jednou z tém ostatného 62. ročníka súťaže Európa v škole 
v školskom roku 2014/2015 bola i „Voda znamená život.“  
Ak sa chcete dozvedieť, čo si o tom myslia naši starší žiaci, 

neprehliadnite nasledujúce riadky! 
----------------------------------------------------------------------------- 

Voda patrí k najdôležitejším súčastiam života. Bez vody 
by sme prežili vlastne len tri dni, aj to len  tí zdatnejší. 
        Keď poviem slovo voda, väčšina z nás si predstaví 
obrovské kúpaliská, tobogany, bazény, prípadne polievanie 
záhrady a veľa ďalších, ani nie tak dôležitých vecí. Pitnou vodou 
sa dokonca aj splachujú toalety a polievajú kvety. Podľa mňa je 
to hrozné, lebo dennodenne tisíce ľudí a detí zomiera na 
nedostatok pitnej vody, ktorou my splachujeme, zalievame 
kvety a kúpeme sa v nej. Voda, ktorá je v ich jazerách a riekach, 
je znečistená a aj kvapka tej vody môže byť pre niekoho 
smrtiaca. Ale oni to nemusia vždy vedieť a v eufórii, že našli 
vodu, sa napijú a končí sa to všelijako.   
       Ľudia by si mali viac ceniť to, čo majú, a niekedy 
porozmýšľať nad tým, ako sa majú ostatní, a snažiť sa im čo 
najviac pomôcť.                                                                                                                                           

Veronika Bánová, 8.A 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 Voda znamená život. Tam, kde sa nachádza voda, vždy 
sa vytvára nový život. Počínajúc od vodného rastlinstva, 
mikroorganizmov až po suchozemské živočíchy. Voda je jedným 
z najdôležitejších  prírodných živlov. Všetkým organizmom 
umožňuje priebeh životných funkcií. Vytvára im útočisko, 
prirodzené lovisko, poskytuje im potravu a je pre nás všetkých 
nevyhnutnou tekutinou. Aj dúšok vody môže zachrániť život. 
Nachádza sa všade okolo nás: v riekach, močiaroch, jazerách, 
moriach, oceánoch, vodopádoch, vo vzduchu, v pôde; je súčasťou mnohých chemických reakcií a 
mnohé sa bez nej nezaobídu, ale pomaly mizne. Človek – tvor, ktorý vykričal do celého sveta, že je 
najinteligentnejší, najvyvinutejší a jediný  schopný rozmýšľať, pán sveta a tvorstva – si ako jediný zo 
všetkých tvorov na tejto Zemi neuvedomuje, aké šťastie, zázrak, bohatstvo a spásu vo vode má. A 
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neuvedomuje si, že oproti ostatným živočíchom si žije vlastne viac než v prepychu. Neuvedomuje si, v 
akých  hrozných, krutých a nepredstaviteľných životných podmienkach sa nachádza celý svet, pretože 
on má všetkého dostatok (hovoríme o väčšine ľudí).   
 Každý živočích na tejto planéte si šetrí každú jedinú kvapku, pretože vie, akou vzácnosťou 
voda je a že sa mu druhá šanca už nemusí naskytnúť. Bránia svoje rodiny a bojujú o prežitie celý svoj 
život. Zvieratá žijúce v Južnej Amerike, v pampách, prežívajú každý rok dlhé, niekoľkomesačné 
obdobie sucha. Dospelý človek prežije bez vody najviac tri dni. Kapybara močiarna, najväčší žijúci 
hlodavec, žije veľmi blízko zdroja vody, voda mu poskytuje potravu a ovlaženie v horúcich dňoch, 
trávi v nej väčšiu časť dňa, živí sa vodným rastlinstvom a potrebuje taktiež pravidelný prísun vody, 
takže týmto niekoľkomesačným zdrvujúcim obdobím sucha veľmi trpí. Pomaly vysychajú všetky 
zdroje vody a kapybary musia prejsť množstvo kilometrov, aby sa mohli aspoň trošku ovlažiť v 
bahnitej vode, ktorá je už na pitie nevhodná. O posledné zdroje vody sa delia s ďalšími smädom 
utrápenými a bezvládnymi zvieratami. Verte tomu, že si všetci vodu vážia a uvedomujú si, akým 
bohatstvom voda je. Aj počas období hojnosti, keď je vody dostatok pre všetkých, s vodou veľmi 
šetria, pretože si každé zviera vždy vezme len toľko, koľko naozaj potrebuje. To vo svete ľudí len 
ťažko objavíme. Napríklad v púštnom meste Dubaj v Spojených arabských emirátoch za jeden deň v 
jednom jedinom mrakodrape jeho obyvatelia minú na osobnú potrebu niekoľko miliónov litrov vody. 
Upozorňujem, že nie hocijakej vody. Toto mesto v obrovskom množstve míňa zásoby podzemnej 
vody, navyše nemalé množstvo vody získava odsoľovaním morskej vody. Po jedinej púštnej búrke 
umývajú touto pitnou vodou svoje obrovské hotelové komplexy. Milióny litrov vody za jeden deň na 
každú budovu. Zásoby podzemnej vody sú veľmi vzácne. Zvlášť v púštnych oblastiach. Spojené 
arabské emiráty a mesto Dubaj majú veľké zásoby ropy. S ropou prichádzajú ropné katastrofy, ktoré 
znečistia obrovskú plochu mora. Ropa je ťažká a mastná, znemožňuje prístup kyslíka do vody, 
výsledkom je úhyn rýb. Vtákom poleptá perie, nemôžu vzlietnuť a ak sa im dostane do očí alebo do 
zobáka, rozožiera im vnútornosti.  Je prudko jedovatá. Záchranárom sa podarí zachrániť len veľmi 
malý počet z tých, čo boli poleptaní ropou. Voda je znečistená dlhodobo. Ďalej je tu kyslý dážď, ktorý 
spôsobí, že sa voda stane kyslou a uhynie celý vodný svet. Vypúšťanie chemikálií do vody a odpad z 
lodí. Chemikálie obsiahnuté v sprchovom géli postupujú až do pôdy, do spodných vôd a tie postupujú 
do riek. Vodu likvidujú tiež plasty, v ktorých sú bežne skladované minerálne vody, to znehodnocuje 
ich kvalitu a poškodzuje naše zdravie. Existuje aj zdravý plast a sklenené fľaše, ale používajú sa veľmi 
zriedkavo. Destilácia tiež škodí vode. Demineralizuje sa a tým sa míňa voda, ktorá by poskytla 

organizmu potrebnú výživu a namiesto toho slúži ako 
chladič do strojov. 
 Voda je dôležitá vo všetkých svojich troch 
skupenstvách. Topením ľadov prichádzajú medvede 
biele o svoj domov, prirodzené loviská a útočisko. 
Hlavnou zložkou ich potravy sú tulene, ktoré lovia 
striehnutím nad dýchacími otvormi v ľade, kam sa 
tulene vynárajú nadýchnuť. Topenie ľadov spôsobilo, 
že trpia hladom, nemajú dostatok energie a živín, ktoré 
by normálne získali zo svojej tradičnej potravy. Prežijú 
len najsilnejšie jedince. Niektoré jedince absolvujú až 
sto kilometrov do vnútrozemia na svojej ceste za 
lišajníkmi, lumíkmi (z čeľade hrabošovitých), 
zdochlinami sobov karibu a pižmoňmi. Toto všetko je 
však len zúfalá šanca na prežitie, pretože ich 
prirodzené loviská sa im strácajú pred očami. Voda 
naozaj znamená život, nie je to len fráza. 
 

Petra Lőrinczová, 8.A 
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Ježka Dežinka – Zn. Záchranná akcia 

 
Ešte niekedy koncom októbra sme ráno našli na betónovom chodníku v areáli školy 

zraneného ježka. Niekto mu ublížil, lebo na chodníku bola aj krv a ježko tam bezradne ležal. 
Lenka z našej triedy (2.B) ho s maminkou zobrali k lekárovi. Niekto ho kopol do hlavičky 
a spôsobil mu vážne zranenie. Takto by vonku neprežil, a preto ho Lenka prezimovala 
a zároveň vyliečila doma. Teraz je už pripravený vrátiť sa späť do prírody, kam patrí.  

Našťastie, Lenkina mamička sa v bratislavskej ZOO stará o zvieratká a má veľa 
skúseností. Pred návratom do prírody nám ho priniesli do školy ukázať. Presvedčili sme sa, že 
sa mu dobre darí a ako sa o neho doma počas zimy starali. Dozvedeli sme sa aj veľa 
zaujímavostí o tomto milom zvieratku. Napríklad, že je zákonom chránený, cez deň spí, v noci 
loví. Živí sa hmyzom, červami alebo mäkkýšmi. Takže žiadne jabĺčka a hrušky. Žerie aj 
vretenice, pretože ich jed naňho nepôsobí. Zrak a sluch má slabý. Čuch a hmat má vynikajúci. 
Zimu prespí skrútený v suchom lístí. Ježka si nemôžeme len tak zobrať domov, hrozila by 
nám veľká pokuta. Najlepšie je zvieratká v lese vôbec nechytať, ich mamička je určite niekde 
nablízku a pach z našich rúk by mohol spôsobiť veľa problémov. Dúfame, že ježke Dežinke sa 
bude dobre vodiť a nestretne viac ľudí, ktorí by jej ublížili, pretože pobyt v rodine ju zbavil 
prirodzenej plachosti a ľudí sa nebojí.   
 

Sofia Kurišová a Samuel Abrahám, 2.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



75 
 

 

Z aktuálnych oznamov 
Zelenej školy: 

 
 
 

 
 
 

V apríli 2015 sa nám podarilo vyzbierať 2 714 kg zberového papiera. 
Ďakujeme a tešíme sa ;) (A syslíme naďalej! ;)) 

 
Sme zapojení do projektu Jedlá zmena (Jedzte zodpovedne), do ktorého sa 

dostalo iba 10 pilotných škôl z celého Slovenska!  

 

A čo nás ešte čaká? 
 

Nezabudnite, že až do konca školského roka (t. j. do 30. júna 2015) zbierame  
PET-vrchnáčiky z fliaš. Ani cez prázdniny však nemusíte v zbieraní zaháľať! 

Vrchnáčiky odkladajte, určite sa ešte zídu.  
 

(P.S. A ak by ste už náhodou zabudli, prečo vlastne PET-vrchnáčiky zbierame, 
pozrite sa sem: http://www.horebpet.sk/komu-pomahame ;)) 

 

 
A to najlepšie na koniec! 
 

Našej škole sa opäť podarilo získať medzinárodný 
certifikát Zelená škola, čo znamená, že náš 

environmentálny program 
dostal čerstvú oficiálnu 
„zelenú“ na ďalšie dva 
školské roky, vďaka čomu 
môžeme zas naplno rozvíjať naše 
ekologické aktivity. Tešíme sa! ;) 

 

 

http://www.horebpet.sk/komu-pomahame
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Recepty  
 

Čakáte počas leta veľa návštev a už teraz neviete, čím ich ponúknete? 
Prinášame vám dva veľmi jednoduché recepty na tie pravé letné pochúťky,                
po ktorých si každý váš hosť oblíže prsty! 
 
 

Čokomafiny 

 
200g čokolády na varenie 
200g hladkej múky 
100g cukru 
2 vajcia 
½ dl mlieka 
½ dl oleja 
1 polievková lyžica kakaa 
½ balenia práška do pečiva 
 
Postup: 
Zmiešame spolu múku, prášok do pečiva, kakao, vajcia, cukor, mlieko a olej. 
všetko dobre vymiešame a nakoniec pridáme na drobno posekanú čokoládu. 
Pečieme na 180 °C približne 20 minút. 
 

Banánové jednohubky 

 
5 banánov 
1 balenie okrúhlych piškót 
200g čokolády na varenie 
½ dl mlieka 
kúsok masla 
 
Postup: 
Na piškóty položíme na kolieska nakrájané banány a prikryjeme ďalšou 
piškótou. Nad parou roztopíme čokoládu, do ktorej pridáme maslo a mlieko 
podľa potreby. Prepichneme špáradlom a namáčame v čokoláde. Necháme 
zaschnúť na chladnom mieste. 
 

Dobrú chuť! 
Anamarija Zaborski, 3.A + Petra Zaborski, 4.A 
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Oznamy 
 
Poďakovanie k 2 % 

 

Slávnostné ukončenie  
školského roku 

sa začne 30. júna 2015 o 8:15  
na školskom ihrisku. 

 
 
 

 
 

Všetkým našim čitateľom a priaznivcom   
prajeme nádherné leto,  

prekypujúce prázdninovou pohodou! 
 

Vidíme sa v septembri! ;) 

 
P.S. Vidíš posledný list tohto čísla? Správne, môžeš ho 

využiť ako unikátnu pohľadnicu s vlastnou kresbou! 
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