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Editoriál 

 
 
  

Milí žiaci, rodičia, učitelia a najmä čitatelia Cádrovín! 
 

Práve držíte v rukách prvé číslo nášho vianočného školského časopisu. Na 

úvod by som chcela spomenúť, že Cádroviny sa tento rok stali najlepším 

školským časopisom na Slovensku! Moja obrovská vďaka patrí mojim 

úžasným redaktorkám, pani učiteľke, ale aj Vám, čitateľom, lebo práve Vy 

nám dávate chuť pracovať na našom časopise ďalej a vaše úžasné obrázky či 

príbehy si vždy na stránkach Cádrovín nájdu miesto. 

Za nami sú už takmer štyri mesiace školy a rodičia nás opäť musia ráno ťahať z 

postelí. Jeseň ubehla, stromy odrazu boli bez listov a na ich holých konároch 

sa usadili prvé snehové vločky. Pomaličky sa medzi nami usádza vianočná 

atmosféra. Stavím sa, že väčšina z Vás už aj piekla perníky či písala Ježiškovi. 

A mne nezostáva už nič iné, ako Vám v mene  celej redakcie popriať pokojné 

a šťastné Vianočné sviatky v kruhu Vašich najbližších! 
 

Bianka Janitorová 

 šéfredaktorka  

 
 

(školský časopis žiakov ZŠ s MŠ, Cádrova 23, 831 01 

Bratislava; ktorý vychádza 3x ročne už od školského roku 

2007/2008) 

ročník XI., 1. číslo (predvianočné) 

šéfredaktorka: Bianka Janitorová 

redaktorky: Anamarija Zaborski, Karolína Fabianová, 

Karolína Groneová, Samuel Staudt, Kristián Grone, Timotej 

Kindl, Hanka Miznerová, Katarína Peschlová,  

Veronika Štajgárová 

odborný dohľad: Mgr. Lucia Kulifayová 
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Bájky zo života detí 
„Núdza človeka naučí, ako si poradiť...“ Množstvo poučení do každodenného života 

získavame aj prostredníctvom čítania bájok. O nenásytnej líške, O vrane a krčahu 

s vodou ste azda počuli. Pripisujú sa známemu bájkarovi Ezopovi.  Prostredníctvom 

bájok a ich poučení by sme sa mali učiť riešiť každodenné problémy. Problémy 

okolo seba vnímajú aj naši žiaci: závislosti na telefóne, šikanovanie druhých, strata 

priateľstiev, vysmievanie a mnohé ďalšie. Buďme voči sebe zdvorilí, tolerujme sa 

a pomáhajme si! Veď „celý svet je veľká knižnica a všetci ľudia sú len čitatelia 

(anonym).“ 
 

Mobilománia 

Bola raz jedna mačka, ktorá sa neustále hrala s mobilom. Nepoužívala ho na bežné 

telefonovanie, ale iba na hranie hier. Hry odpútavajú pozornosť a rýchlo vybíjajú baterku na 

telefóne. Raz išla na prechádzku do lesa. I v lese sa zastavila, sadla si a znova sa hrala na 

mobile, až sa jej vybil. Bola hrou taká zaujatá, že si nevšimla, že ide opačným smerom, stratila 

sa a nevedela nájsť cestu späť domov. Zrazu uvidela zajačí dom. Otvoril jej zajac a odviezol ju 

domov. Mačkina mama bola veľmi vystrašená, zakázala 

mačke hrať hry na mobile.  
 

Ponaučenie: Mobil môže vytvoriť u nás i závislosť na hrách, 

môžeme i stratiť pojem o čase a priestore, preto dbajme na 

to, ako s mobilom zaobchádzame.   Veronika Štajgárová, 7.A 
 

Zajacova závislosť 

V jednom malom lese žil zajac, ktorý bol závislý na mobile. V jeden pekný slnečný deň sa 

zajačica rozhodla, že zajačikov pošle hrať sa von. Všetky zajace sa tešili – okrem jedného. Bol 

ním zajac Jakub. Chcel sa hrať na mobile, dokonca i v škole sa naplno venoval hraniu. V škole 

sa zajace učili, ako sa vyhýbať poľovníkom, ako sa orientovať v lese. Jakub všetko flákal. 

Niektorých kamarátov kvôli hrám stratil. Často sa hral aj cez hodinu. Jedného dňa išiel zajac na 

huby do lesa. Jakub sa stratil a natrafil na poľovníka. Bol smutný a stratený. 
 

Ponaučenie: Závislosť na mobile môže spôsobiť stratu 

kamarátov, dokonca môžu ti uniknúť dôležité informácie, 

ktoré potrebuješ v živote. V škole treba dávať pozor.       

David Svitek, 7.A 
 

Medveď a hazard 

Jedného dňa sa medveď pohádal so svojou priateľkou. Bol taký zúfalý, že zavolal svojim 

priateľom, či by s ním do mesta nešli do mesta, aby zabudol na žiaľ. V meste narazil na 

automat, ktorý mu povedal, že môže vyhrať až 5 miliónov eur. „Skúsim to!!“ povedal si 

a vhodil mincu, na prvýkrát vyhral 3 eurá, no postupne prihadzoval ďalšie mince, až všetko 
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Ponaučenie: Drogy ničia rodinu, priateľstvo, dokonca i môžu zničiť kariéru a snahu. 

S drogami sa nezahrávajte.  Erik Rusinko, 7.A 

 

prehral, dokonca i svoje zásoby na zimu. Nemal blízkych, pretože pri automatoch strávil veľa 

času. Bol sám a zúfalý, všetci sa od neho odvrátili,  a tak cez zimu jedol 

len haluze a sneh. 
 

Ponaučenie: Pozor na hazard a herné automaty, môžete prísť o všetky 

peniaze a kamarátov.       Katka Peschlová, 7.A 
 

Záchrana nad zlato 

Les je taká väčšia škola. Namiesto ľudí sa tam učia zvieratá rôznych druhov s iným vzhľadom 

a tiež aj s inými povahami. Bolo to presne tak, ako v školských triedach. Pyšný páv, zlý 

medveď, rýchly zajac a tiež pichliač ježko. Tieto zvieratá patrili medzi veľkých tyranov 

v opustenom lese. Vo svojej triede všetkých šikanovali, hlavne slepého krtka, ktorý chudák 

musel nosiť okuliare. „Ahoj, ťumpas, okuliarknik!“ kričali na neho, všetci sa mu smiali. 

Ukazovali na neho prstom a krtko sa rýchlo zahrabal pod zem. Tam nariekal: „Prečo ma nikto 

nemá rád? Prečo nikto nechápe môj problém? Keby som tak nemusel nosiť tie okuliare!“ 

Zrazu ich hodil na zem, o chvíľu si ich opäť dal na nos a vyhrabal  sa zo zeme, lebo zvonilo na 

prvú hodinu. „Dobrý deň, pani učiteľka!“ zvolali žiaci. „Dobrý deň, žiaci, chcem vám predstaviť 

novú žiačku. Volá sa... Ona vám to povie sama.“ „Volám sa Millie a mám 12 rokov,“ 

predstavila sa, bola to krtica. „Ahoj, škuľo!“ zahlásil zlý medveď a všetci sa rozosmiali. Zrazu 

však začali padať kamene z neďalekého svahu. „Áááááááá!“ začali kričať všetci okrem krtka 

a krtice. Tí sa nebáli. Keď ich však zasypala hromada kameňa, strach bol cítiť všade. „Nebojte 

sa! My dvaja s krtkom vás odtiaľto dostaneme,“ povedala krtica a začali obaja hrabať, až sa 

dostali k svetlu a späť na zem. „Ďakujeme vám, krtko a krtica,“ povedal potichu pyšný páv 

a ostatní len prikývli.  
 

Ponaučenie: Netreba niekoho odsudzovať kvôli vzhľadu, treba ho lepšie spoznať a potom 

súdiť.    Karolína Fabianová, 7.A 
 

Súťaž 

V dlhej a hlbokej rieke sa konala súťaž. Mohli sa jej zúčastniť všetky 

zvieratá, ktoré vedia plávať. V súťaži išlo o to, aby sa zvieratá čo 

najrýchlejšie dostali zo stredu lesa až do najbližšej dediny. Zvieratá to 

museli preplávať. Zúčastnila sa aj vydra. Vyhrala pár takýchto  súťaží, 

tak skoro každý vsádzal na ňu.  S prípravou a trénovaním jej pomáhal 

bobor. Veľmi veril, že vyhrá. O jednu hodinu mala začať súťaž, na vydru prišiel stres, že 

nevyhrá. Začala jesť mak. Jedla a jedla, až mala pocit, že ju to zbavuje stresu. O chvíľu sa jej 

začala točiť hlava. O hodinu už bola na mieste v rieke a bobor vravel: „Pripraviť sa, neutopiť 

sa, pozor, štart!“ Mak spôsobil vydre halucinácie a vydala sa iným smerom. Všetko okolo nej 

sa točilo, až sa začala topiť. Zachránili ju a všetkých veľmi sklamala. 
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Lístok lístku hovorí: „Prišla jeseň do hory.“ Každý v lese prácu 

má, každá labka je potrebná. Odmenou je v mise dobrá 

pochúťka. Vietor húka, šarkan letí, radujú sa všetky deti. Obrali 

už i jablká a hrušky. V sade padá lístie zo stromov, deti sa 

šantia, zhŕňajú ho na kopu a majú z neho parádu. Je tu skrátka 

jeseň. Hoci prší, fúka, príroda krásou nás stále láka.                        

         Bruno Herceg, Martin Majerčík, 7.A 

 

ŠKD 2 

Vždy očarujúca jeseň 
 

Jesenná rutina? Ale čoby! Stále nás jeseň niečím prekvapí. Každý lístok iný, na stromy sa 

dívať to je pocit jedinečný. Čo tá jeseň za úlohu má? Je dobrá alebo zlá? Nikdy nie je krutá, 

ba naopak nás farbami teší a láka.  
 

Zázračná jesenná pani 

Každý má rád nejaké ročné obdobie. Jar, leto, jeseň a zimu. Čo by sa však stalo, keby je 

jedno odišlo alebo zmizlo z nášho sveta? 

22.9.2017 vstala pani Jeseň, najmladšia, ale aj najkrajšia zo všetkých súrodencov, ktorých 

my poznáme ako ročné obdobia. „Už je čas!“ vykríkla s nadšením. „Prišiel môj deň, skončila 

zelená a horúca doba, nastupujem JA!“ Začala sa rýchlo chystať, aby mohla okamžite začať 

robiť svoju obľúbenú činnosť – farbiť listy a maľovať v prírode. Bola to aj tá najobľúbenejšia 

časť jej práce, ktorú musela stihnúť za 7 dní, aby prišla pravá jeseň. „Teraz už len ísť na raňajky 

a môžem začať pracovať,“ vravela a s vetrom vo vlasoch zišla dolu a sadla si ku kuchynskému 

stolu. Čakala, že tam bude sedieť jej sestra Zima, jej najstarší brat Leto a jej najstaršia sestra 

Jar. Tí traja nechali len množstvo špinavého riadu, ktorý potom Jeseň musela upratať. To ju 

zdržalo a zarmútilo. Prečo to tam nechali? „Kde ste?“ pýtala sa a hľadala ich. Zrazu uvidela 

škvrny od farieb – červené, oranžové, žlté, hnedé. Hneď vedela, že sú to jej farby. Keď išla 

podľa nich, na konci tej „cestičky“ našla len vyliate nádoby s farbami. „Kto to spravil?“ spýtala 

sa s plačom a odrazu z okna videla, ako sa na záhrade v altánku súrodenci smiali a zabávali, 

lebo jej zničili farby, do ktorých mala zahaliť prírodu. „Musí odísť, toto ju určite zničí,“ šepkali 

si súrodenci. „Už budem opäť najkrajšia,“ hovorila si Jar. „A ja najmocnejšia,“ tvrdila Zima 

a zlovestne sa zasmiala. Jeseň súrodencov milovala a oni jej závideli, závideli jej farebnosť 

prírody. Jeseň bola smutná a odišla preč. V prírode sa však začali diať zvláštne veci, zvieratá 

pobehovali tu a tam, listy na stromoch začali hniť, zavládol chaos, stromy už nedávali kyslík, 

všetko akoby začalo vymierať... 

 „My sme vyhnali Jeseň a tým narušili harmóniu v prírode!“ naraz zvolali súrodenci. 

„Zavoláme ju späť, všetky veci jej znova kúpime a ospravedlníme sa,“ navrhla Zima, tak aj 

spravili. Jeseň mala dobré srdce, odpustila im a všetko bolo opäť v rovnováhe. Všetci si 

uvedomili, že ak by niektoré obdobie nenastalo, život na planéte Zem by vyhasol.  
 

Každé obdobie má svoj význam, je jedinečné a potrebné. Karolína Fabianová, 7.A 
 

Krásna pani prichádza 
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Kto som? 

Ahoj deti, som pani Jeseň. Niektorí si myslia, že som vymyslená postava, ale nie som. 

Objavujem sa iba na jeseň. Ten, kto má šťastie, tak ma niekedy môže uvidieť. A ešte by ste 

radi vedeli, ako som toľkú nádheru vytvorila. Keď sa slnko pomaly  dvíha, vtedy sa zobúdzam. 

Učešem sa, najem sa chutného ovocia a vyberiem sa von. Viete, prečo idem hneď skoro ráno? 

Lebo lístočky sú mokré a zelené. Prídem pomaličky k lístočkom a pohladím ich, jemnučko 

fúknem a listy sa sfarbia do jesenných farieb. Takúto zázračnú moc mám. Viem, majú takúto 

magickú farbu len niekoľko týždňov. Potom ich vetrík zhodí a nastúpi pani Zima. Vždy som tu 

pre vás, aby som vám spestrila a spríjemnila chvíle.   

Emka Garayová, 6.A 
 

Ako vyzerá bežný deň Jesene? 

Jedného dňa vstala pani Jeseň a s pekným úsmevom na tvári vyšla von. Bola veľmi pekná, 

malá krásne hnedé vlasy. Vybrala sa do parku, aby tam upratala listy a pekne zafarbila listy. 

Pofukoval jemný vetrík. Pani Jeseň bola veľmi dobrá. Pomáhala všelijakým zvieratkám. 

Najradšej zafarbovala listy nažlto, ale páčili sa jej aj oranžovohnedé. Bola na seba hrdá, 

obdivovala krásu svojej práce. Vždy, keď dokončila svoju prácu, pobrala sa domov a urobila si 

chutný bylinkový čaj.   Natálka Hatyinová, 6.A 
 

Dotyk JESENE 

Pani Jeseň a nudiť sa? Tá má tej svojej práce dosť. Ráno vstane, 

oblečie si krásny čarovný plášť, stačí, keď ním prejde po korunách stromov 

a listy sa hneď zafarbujú. Keď zamáva rukou, všetky stromy sa hneď zafarbia. Je 

čarovná! Aj ruky má čarovné, najmä jej dotyk! Keď sa dotkne lista rukou, zmení sa buď na 

červenú, žltú, oranžovú alebo hrdzavú farbu. Aj ona si zaslúži po náročnej práci oddych. Večer 

zaľahne do jej krásnej postele, ktorá je ustlaná mäkučkým lístím. Dotyk jej rúk sa  zasiahne 

i srdcia ľudí.   Marínka Papinčáková, 6.A 
 

V jeseni sú nádherné všetky stromy: dub, buk, gaštan, javor... Pohľad na tú 

krásnu pestrofarebnú prírodu, na jej čaro si viete každý predstaviť. Zasnívajte 

sa s nami do krásneho precíteného opisu javora očami žiakov. 

Stojí tu. Nemý a nehybný, ale aj napriek tomu je plný života. 

Jeho košatá koruna je útočiskom mnohých vtákov. Mohutné 

korene sú zas príbytkom mravčekov a iných chrobáčikov. Strom je život 

a život aj dáva. Pomaly sa kýva vo vetre a kolíše. Mladé vtáčatká sú ako 

v kolíske. Mravčekom zas uľahčuje prácu jeho mäkkým tieňom. Je to ako 

kráľovstvo, kráľovstvo s hniezdami namiesto izieb a mraveniskami  

namiesto sýpok. Ale pre mňa predstavuje pokoj, to je jedna 

z najdôležitejších vecí, ktoré človek potrebuje.   Miška Studená, 8.A 
 
 

Sára Danková, 5.A 

Patrik Peschl, 1. A 

Barbora Kurincová, 1. A 
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Viete, ako vyzerá javor? 

Skúste si ho sami nakresliť. 

 

Rastie. Týči sa. Jeho mohutnú korunu tvoria listy veľké ako lopúchy. Ľudia sa skrývajú pod jeho 

veľkým tieňom pred horúcimi vláskami slnka. Ticho sa usadia a oprú sa o javorov široký kmeň. 

Počúvajú štebot vtáčikov, ktorí oddychujú na dlhých 

konároch stromu. Lúštia tajne slová, ktoré vytvára vietor 

pri jemnom dotyku javorových listov. Pri zvuku vetra 

sa roztancuje každý jeden list, konár i celkom malé 

vetvičky. Ráno ranný svit pristane na zarosenej korune. 

Každý mohutný javor určite vždy poteší každého človeka.   

Nina Jelšíková, 8.A 
 

Javor, krásny javor. Pýši sa mohutným 

hnedým pňom. Jeho mohutná a krásna 

koruna ukrýva krásne jesenné listy. 

Keď fúka vietor, akoby celá koruna 

tancovala. Jeho vetvičky sa 

rozkonárujú až do oblakov. Niekedy 

môžeme na jeho vetvách uvidieť aj 

malého vtáčika, ktorý si na ňom pekne vyspevuje. Inokedy môžeme vidieť, ako si tento vtáčik 

stavia hniezdo. Z javorových krásnych a pevných vetiev vyrastajú listy. Jesenné slniečko listom 

dobíja energiu, ale dobíja ju i celému stromu. Niekedy v korune stromu zazrieme i dieťa, ktoré 

naň vyšplhalo. Pomaly z koruny odpadávajú lístky. Elegantne ako červená baletka dopadnú na 

zem. Keď posledný list odpadne, môže začať zima.    Miška Poláková, 8.A 
 

Park a v ňom sa týči veľký starý javor. Jeho mohutnú korunu zdobia farebné listy a konáriky. 

Každý lístok má svoju jedinečnú farbu a miesto na korune. Každú jeseň je javor kráľom, 

pretože má tu najväčšiu korunu. V jeho korune sa ukrýva nádhera jesene. Sú to hniezda 

sýkoriek, ktoré zdobia tento strom. Malinké pavučinky obliekajú javor do jemnej pavučinovej 

blúzky. Keď skončí jeseň, nastane zima, mocný javor sa skryje pod ťažkú zimnú 

perinu.   
 

Jeseň a s ňou prišiel vietor, ktorý zavial semienko javora do zeme. O niekoľko 

rokov tu stojí košatý a mohutný javor. Jeho veľké zelené listy tvoria javoru 

priam kráľovskú korunu, ktorú začali postupne obývať vtáky. Javor ale nikdy 

nie je sám. Vždy je pri ňom vietor, za pomoci ktorého javorové listy vydávajú 

zvuk javorovej radosti. Súčasťou tejto nádhery je i široký peň, ktorý javoru 

nedodáva len živiny, ale aj silu a energiu. Peň oblieka kôra, ktorá je domovom 

malých chrobáčikov. Javor ich chráni i pred dažďom. Ak zazriete tento javor, 

nebudete ho brať len ako strom, ale ako životaplnú rastlinu.  Emmka Benková, 8.A 

 

Sergej Kuriš, 5.A 

Sofia Kurišová, 5.A 

Simona Turanová, 8.A 
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šarkan ZEM 
Mirka Poláková, 6.A 

šarkan PRÍRODA 
Matej Michalica, 5.A 

šarkan NAOPAK 

Betka Karabelev, 6.A 

šarkany 2.C 

Nádhera! Vyberte sa i Vy do prírody, stačí len do parku, otvorte dobre oči, vynadívajte sa na 

tú krásnu nádheru okolo Vás a precíťte ten okamih – okamih pokoja a radosti. 
 

V jeseni sa deti veru nenudia, šantia, bláznia a veselo si tvoria! Nedajú sa zahanbiť 

a prinášajú Vám i inšpiráciu do ďalších rokov, ako krásne si spríjemniť jesenné dni púšťaním 

šarkanov. A pozrite sa, aké nápady prinášajú – nové a netradičné vzhľady šarkanov! Ktorý 

by ste si Vy vybrali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bŕŕŕ, hapčí... Vydaj sa aj tak hubárčiť! 
 

Bŕŕŕŕŕ... Počasie sa už mení. 

Hapčí, hapčí...  

Už sa to studené obdobie blíži.  

Čľup do mláky, 

bác do vody, 

už sa blížia aj jesenné choroby. 

Ako sa ich vyvarovať? 

Pred nimi Vám vieme poradiť, 

ako sa správne pred nimi ochrániť. 

 

 

 

 

 

 

 

šarkan MYŠKA 
Mia Oravcová, 6.A 

ŠKD 2 

1. Teplo sa obliekajte:  sveter, bundu, zateplené 

topánky, čiapku,...   

2. Nenaháňajte sa: pri behu sa môžete šmyknúť na 

mláke alebo blate, môžete si niečo zlomiť, môžete 

ochorieť pri behu v ľahkom oblečení. 

3. Pite teplý čaj: zohreje Vás to, niektoré čaje slúžia aj 

ako prevencia voči chorobe, napr. TERAFLU, zbaví Vás 

prechladnutia, chrípky. 

4. Nejedzte vonku studené veci (zmrzlinu, nanuk): 

môžete ochorieť, môže Vás začať bolieť hrdlo. 

5. Ak ste spotení, nevyzliekajte sa, môžete 

prechladnúť, keď vás ofúkne vietor! Nikto určite 

nechce namiesto púšťania šarkanov sedieť doma.  

 

 

 

 

 

 

6. Dodržujte hygienu: umývajte si ruky, môžete so sebou nosiť aj antibakteriálny krém. 

Umývaním rúk si zmyjete z nich všetky baktérie.  Katka Peschlová, 7.A 
 

šarkan  UFO 
Marína Debnárová, 5.A 

PS: Viete vyhľadať z našej básničky 

všetky citoslovcia? 

_______________________ 
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Sasha Kučová, 3.B 

Martin Bartok, 3.B 
Miška Deáková, 3.B 

Lujza Svitková, 3.B 

Ľubko Garaj, 3.B 

Jurko Babušek, 3.B 

Vychádzky do prírody patria k tomuto ročnému obdobiu. Nejeden raz si 

berieme i košík na huby. Niekedy sa vraciame s prázdnym košíkom, niekedy 

nám ani vlastné ruky nestačia, aby sme všetko, čo sme nazbierali, odniesli. 

Ako však rozoznať jedlú bedľu od jedovatej muchotrávky zelenej? Kde 

najčastejšie rastú hríby? Ktoré sú na Slovensku najrozšírenejšie? A ktoré 

hríby, ktoré bežne možno prehliadame, sú vzácne? 
 

Tereza Gregorová, 2.C 

Emka Garajová, 2.C Kika Groneová, 2.C Martin Kopaj, 2.C 
Olívia Mojžišová, 2.C 

Jéj, ho-ho-ho, jeseň nielenže krásne vyzdobí prírodu a má veľa práce, ale prináša aj chutné 

pochúťky, ktoré rastú len cez toto obdobie. Hubárčenie! Toto je oddychová aktivita, pri 

ktorej vedia mnohí ľudia relaxovať a sú schopní kvôli hubám aj cestovať veľké diaľky. Viete, 

aké huby nájdete na týchto krásnych maľbách? Krásna scenéria, ktorá berie dych! 

Nádherné, ale nejedlé. Sú to muchotrávky, ktoré sú jedovaté, ak ich vonku uvidíte, tak sa 

ich vyvarujte.  

 

 

 

 

 

 

  

 

...Dubáky, bedle i kuriatka....  

 

 

 

 

 

 

Jedovaté a bezpečné  

Bedľa vysoká a muchotrávka zelená. Obe sa dajú nájsť v Malých Karpatoch pomerne hojne, no 

sú celkom odlišné. Muchotrávka zelená je vysoko toxický hríb, ktorý má za normálnych 

okolností zelenkastý nádych. Ak však nie, ponúkame Vám tu hneď dve finty na to, ako ju 

odlíšiť od bedle vysokej, chutnej huby, ktorú si pokojne môžete dať do praženice. 

 Muchotrávka zelená vyrastá akoby z „kalichu“. 

 Bedľa má svoj prstenec celkom pohyblivý, zatiaľ čo muchotrávka má zväčša prstenec 

prirastený. 

Pre hubárov - začiatočníkov je najlepšie rozoznávať huby podľa spodnej strany klobúka. Ak 

majú huby lupene, sú pravdepodobne nejedlé alebo jedovaté. Ak majú rúrky, sú jedlé.  

Pozor však na dve výnimky! Bedľa vysoká má tiež lupene a jedovatý hríb satanský má rúrky. 
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Kristína Gerberová, 3.B 

Základné pravidlo, ktoré platí vo všetkých prípadoch, je neschádzať 

z cesty. Do lesa by ste nemali chodiť sami, ak ho nepoznáte. Ak v lese nie 

je chodník, treba sa držať pri kraji lesa alebo pri nejakom potôčiku. 

V prípade, že v lese nie je potok a chceme zájsť hlbšie do lesa, bude sa 

nám vreckový nožík hodiť. Na strom si môžem jemne urobiť značku, ale 

opatrne, stromy to bolí. Nezabudnite si aj kompas! 

 

Chloe Chovanová, 2.B 

Ivanka Pálešová, 2.B 

1.C vytvorila takéto krásne 
výtvory z prírodných 

materiálov. Nádherné! 

Možno nájdete 
v prírode aj levy, 
dajte si na nich 

pozor! Najmä na 
tieto levy z 1.A 

triedy! 

Kde hľadať a ako spoznať, že budete úspešní?  

Veľa húb sa v našom bratislavskom okolí nachádza v lesoch Malých Karpát - avšak 

pravdepodobne nie hneď na Kolibe - tieto oblasti sú veľmi rušné a všetky huby tu budú 

pravdepodobne vyzbierané. Veľa suchohríbov nájdete v borovicových lesoch na Záhorí. 

Dubáky rastú skôr vo vlhkejších lesoch. Ako názov napovedá, tak hlavne v dubových.  

Vôňa hríbov sa nádherne nesie do okolia, preto keď zacítite sviežu vôňu dubákov, kuriatok, 

vydajte sa do lesa, pripravte si dobrý zrak a spokojnú náladu a trpezlivosť, neodíďte, dokiaľ 

nebudete mať plný košík!  Bianka Janitorová, 7.A 
 

Pomóc, stratil som sa. Čo mám robiť? Mobil sa mi vybíja! Kto mi pomôže? Mnohokrát sa 

ľudia ocitajú v takýchto situáciách. My Vám ponúkneme niekoľko rád, ako sa z tejto 

šlamastiky dostať a ako sa správne vybaviť, ak idete do lesa. 

Keď sa  Vám po hlave začnú hmýriť takéto myšlienky máte pocit, že zostanete v lese navždy. 

V tej chvíli sa musíte upokojiť a začať rozmýšľať. Jedným zo spôsobov je zobrať niečo, výrazne 

ísť jedným smerom a pritom si značiť cestu. Buď budete hľadať niečo známe alebo kraj lesa. 

 
 

 

 

Čo si zobrať do lesa? 

 

 

 

Ako sa nestratiť? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Kovalčíková, 3.B Do lesa by sme si mali zbaliť predovšetkým niečo na pitie a pod zub. 

Nemala by chýbať ani mala čiastka prvej pomoci (obväz, dezinfekčný 

prostriedok, nejakú handričku na očistenie prípadnej rany). Nemal by 

chýbať ani vreckový nožík ktorý, používa len dospelá osoba. Nesmieme 

zabudnúť ani na baterku (svetlo). 
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Chris Naumkovs, 2.B 

Jozef Hájek, 1.A Petra Velčická, 1.A 

Veronika Grebáčová, 1.A Rút Pacalajová, 1.A 

Dávajte si 
v prírode na seba 

pozor, 
nezablúďte 
v takýchto 
krásnych 

šípových kroch, 
len obdivujte tú 

krásu! 

Máte radi zvieratká? Chceli by ste sa o nich 

niečo dozvedieť? Príďte k nám na školu 

a spýtajte sa našich šikovných druhákov! 

 

Pozor! V lese môžete stretnúť aj zvieratká, nevyplašte ich, sú krásne a sú dôležitou súčasťou 

našej prírody. Ktoré sú to? Veď sa pozrite na naše obrázky a budete to hneď vedieť? 

Nájdete ich všetky?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Červinka, 2.B 

Zber papiera 

K jeseni u nás tradične patrí zber papiera. 

V jesennom zbere papiera sme vyzbierali 

3736,90 kg papiera. Deti sa naozaj tento rok 

snažili, pomohli tak našej prírode.  
 

Glitta Martin  4A 330 kg 

Souissi Leila  3A 268 kg 

Zámečník Adam   1C 195,50 kg 

Rejleková Dominika 2C 175 kg 

Rejleková Barborka 3B 175 kg 

Horváthová Soňa  2B 167,50 kg 

Vrána Oliver  2B 135,30 kg 

 

Zber gaštanov 

Ani v zbere gaštanov sme nezaháľali tento 

rok. Opäť sme sa zapojili do zberu gaštanov, 

po gaštany si prišli lesníci. Spolu sme 

nazbierali 893 kg gaštanov. Ak pôjdete do 

lesa, pridržiavajte sa našich rád a popri 

hubárčení a vychutnávaní si krás prírody 

môžete i Vy budúci rok nazbierať gaštany 

a pomôcť dobrej veci! 

 

David Svitek 7A  251 kg 

Priadkovci 1C a 3B  169,5 kg 

Páleníkovci 2C a 5A  88 kg 
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Cestou do školy 
 

 

 

 

 

 
 

Draky 

Kráčala som do školy. Odrazu som však zastavila a rozhodla som sa počkať na kamarátky. 

A aj som ich počkala. „Waaw!“ Moje kamarátky prišli na drakoch. Na obrovských a skutočných 

drakoch. 

Aby na mňa zakričala: „Čau, chceš si s nami zalietať?“ „Čo, 

čo...prosím? Mám akože letieť s vami?“ „Samozrejme,“ usmiala sa Alice. 

„Aha, tam je tvoj!“ Mal krásnu čiernu farbu, ktorá sa nádherne ligotala, 

krídla lemovala fialová farba. Z nozdier mu stúpala para a pazúry na 

mohutných nohách zarýval do zeme. Zhlboka som sa nadýchla a upravila si remeň na taške. 

Opatrne som k nemu podišla. Pozrela som sa na Alice. Tá zosadla a pomohla mi nastúpiť. 

Potom sa usadila a draky vzlietli. Mala som pocit, akoby som sedela v oblakoch. Zo snov ma 

prebudil prenikavý výkrik, ktorý patri Aby. Pozrela som sa jej smerom a zbadala som žltú 

šmuhu, ktorá sa rýchlosťou blesku dostala k nám. Všetky sme začali kašľať. Začalo pršať, draky 

začali mať mokré krídla a rútili sa smerom dolu. 

„Cŕŕŕn,“ začal zvoniť môj telefón. Prudko som sa mykla. Obzerala som sa okolo seba a na 

telefóne uvidela, že mi volá Aby, pretože zaspala do školy. Nuž, čo. Ja som nečakala 

a pokračovala v mojej ceste do školy. Sára Pigová, 7.A 
 

Nezvyčajná cesta do školy 

Nastal pondelok, pršalo celú noc a ja som sa zobudil na otravný zvuk budíka. Hodinky 

ukazovali 7:30. „Ach, znova som zaspal!“ 

Vybral som sa k rodičom, pretože asi takisto zaspali. Nastal chaos. Rýchlo sme sa 

prichystali a obliekli. Už som bol nachystaný a otec sa ma spýtal: „Nič si si nezabudol?“ Trošku 

podráždene som mu odpovedal: „Nič, nemaj strach.“ Ponáhľal som sa do školy, aby som nič 

nezmeškal, vôbec som sa nepozeral popod nohy. Ani neviem ako, ale zakopol som o prístroj, 

na ktorom bolo napísané: Ak stlačíš červené tlačidlo, zastavíš čas, ak stlačíš zelené tlačidlo, čas 

bude plynúť veľmi rýchlo. Už som išiel stlačiť červené tlačidlo, keď vtom sa ozval neznámy 

hlas.  

Otočil som sa, nikoho som nevidel a prístroj bol fuč. „Keby som to tak stačil, čo by sa 

stalo?“ rozmýšľal som celý deň. A vy by ste si ktoré tlačidlo vybrali?   Gabko Dunajský 7.A 
  

 

Hurá, hurá, hurá! Deti! Opäť navštívite svoje školské 

triedy. Šup-šup, nový školský rok je tu, čakajú Vás 

kamaráti, učitelia, nové predmety a množstvo nových 

vedomostí. Tradične si všetci vezmú školské tašky 

a vyrazia do školy. No ani netušíte, čo všetko sa môže 

cestou do školy udiať!  
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„Jáj, ide mi už autobus, musím sa poponáhľať!“ Mnoho detí vyrazí cez priechod a ani sa 

nepozerajú, či ide auto, či majú cez priechod zelenú. Na čo by sme si mali dávať pozor na 

ceste do školy? 

 

 

 

 Nesmiete mať slúchadlá v ušiach, keď idete po ceste a cez priechod, pretože 
nepočujete, čo sa okolo Vás deje, ak sa niečo stane, nestihnete reagovať. 

 Musíte dodržiavať červenú pre chodcov a neprechádzať silou mocou na druhú stranu. 
 Ak nie je na priechode semafor, mali by ste sa aj dvakrát pozrieť na jednu aj druhú 

stranu. Až potom prejdite na druhú stranu. 
 Ak ide auto rýchlejšie, potrebuje väčšia brzdnú dráhu, nechajte ho radšej prejsť. 
 Noste reflexné prvky, auto Vás môže skôr uvidieť a spomaliť, tak sa nikto nemusí 

zraniť.    Vaša redakcia časopisu Cádroviny 
 
 

 

Dolu toboganom! 

Ako inak môže začať prvý školský deň? Ráno ma zobudila mama, z postele som vstal až 

o pätnásť minút. Prichystal som sa a vyrazila do školy. 

Na križovatke som chytil červenú, čo ma nahnevalo. Počkal som na zelenú a vybral som sa 

hore kopcom, cestu som si skrátil cez les. Stúpil som na niečo tvrdé, vyzeralo to ako ovládač. 

Keď som to chytil do ruky, začalo to pípať, zľakol som sa a odhodil som to. Z ničoho nič som sa 

prepadol pod zem! Prekvapilo ma, že som spadol do niečoho mäkkého. Bola to akási pena 

a ocitol som sa v dlhej tmavej chodbe. Počul som vodu a vydal som sa naprieč touto chodbou. 

Zvuk vody sa stále zosilňoval. Všetko mi docvaklo. „Som v tobogane!“ vykríkol som. Nemal 

som na výber, hore dierou by som nevyliezol, tak som sa spustil dolu toboganom. „Ale, ako sa 

dostanem von z tohto podzemia?“ zamyslel som sa.  

Zbadal som schody, vyliezol som po nich, otvoril poklop a ocitol som sa na školskom 

dvore! Od prekvapenia som skoro omdlel. Bohužiaľ, ja, moja taška a učebnice boli celé mokré. 

Budem mať čo v škole vysvetľovať.    David Svitek, 7.A 
 

Vlastný tieň 

Nastala hmla a ja som sa vybral do školy. Videl som len asi tri metre pred seba. 

Mal som nejaký zvláštny pocit, ale nemal som tušenia, čo príde. 

Kráčal som pomaly do školy a zrazu sa ma zmocnil nepríjemný pocit. Mal som 

pocit, že ma stále niekto sleduje. Ignoroval som to. Keď už som bol blízko pri 

škole, zrazu som niečo zazrel za sebou. „Veď touto cestou nikto nechodí,“ mrmlal 

som si popod nos. Prudko som sa otočil a za mnou som zazrel postavu. Neviem, 

čo sa stalo, možno bola táto postava nahnevaná, bál som sa. Keď som začal 

rýchlejšie kráčať, postava tiež zrýchlila. Rozbehol som sa. Bol som vystrašený.  

Zvláštne na  tom bolo, že táto postava sa ani nepribližovala a ani nevzďaľovala. „Ahá, že 

som si to nevšimol. Veď celý čas to bol môj tieň!“ radostne som vykríkol. Prišiel som do školy 

a celý deň prebehol normálne.   Juraj Bartok, 7.A 
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Ráno vstanem, vychystám sa, 

do školičky ponáhľam sa, 

detí je tu habadej, 

všetkým je nám tu hej. 
 

Učitelia milí sú, 

všetko vieme dopodrobna, 

učia nás tu chvíľu, 

veď škola je to dobrá. 
 

Mirka Poláková, 6.A 

 

Na Cádrovej  ulici 
chodia dvaja školníci. 
Počúvajú, kto to volá, 
aha, to je naša škola. 

 

Poďte deti do školy, 
naučí vás veľa, 

napíšte si úlohy, 
a tak určite nenahneváte učiteľa. 

 

Zorko Zita, 6.A 

 

Škola je náš druhý domov, 
naša škola je dosť veľká, 

školský dvor je plný stromov, 
možno už len chýba farebná telka. 

 
Natálka Hatyinová, 6.A 

Naša škola Cádrova, 
je pekne zelená, 

je tam veľká zábava 
a je prosto úžasná. 

 

Nie je veľká,  
ani malá, 

pre nás je to akurát, 
chodíme tam všetci radi, 

je to tam pre nás ako malý hrad. 
 

Aicha Sene, 6.A 

Do našej školičky, 
chodia rady detičky. 
Učia sa tam počítať, 
kresliť, čítať aj písať. 

 

Nech to vedia všetky deti, 
že k nim táto správa letí. 

Príďte všetci, budeme radi, 
u nás sa všetkým dobre darí. 

 

Emka Garayová, 6.A 
 

 

Naša škola výborná, 
majú ju rady aj deti, 

keďže je na kopčeku stavaná, 
nemusí byť osvetlená, 

 lebo na ňu slnko svieti. 
 

Andrej Drajna, 6.A 

 

Naša škola zelená, 

veľmi múdre deti má. 

Triedime si odpady, 

máme dobré nápady. 
 

Anamarija Zaborski, 6.A 

 

Cádrová je dobrá škola, 
chodím do nej rád, 

každé ráno ma už volá 
šiestym rokom po stý krát. 

 

Naučím sa v nej čo treba, 
každý deň v nej byť je sviatok, 

niekedy je to aj streda, 
no najlepší je vždy piatok. 

 

Jakub Čulík,  6.A 

Prečo si vybrať práve cestu do našej školy Cádrovej?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od radosti až tak vrieskam, 
keď sa ráno do nej ráno poberám. 

A často sa mi stáva, 
že sa ledva dočkám rána. 

 

Ráno, keď sa dočkám brieždenia, 
čaká ma budova bielo-zelená. 

Učiteľky milé, usmiate, 
otvárajú svoju náruč nám. 

 

Trpezlivosť s nami majú, 
občas nám aj dobré známky dajú. 

A tiež panie kuchárky 
spestrujú nám školské obedy. 

 

A tak milé deti, poslúchajte, hej, 
by ste mohli zostať tu na Cádrovej. 

 

Šimon Beláň, 6. A 

 

Naša škola zelená, 
už sa celá červená. 

Má tam pekné ozdoby, 
sú to naše výtvory. 

 

Sme tam už od pondelka, 
učia nás až do piatka. 

Mávame domáce úlohy, 
cvičíme si poznatky. 

 

Adam Babušek, 6.A 
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Ako vnímajú prvé dni v škole naši prváčikovia? 
Naši prváčikovia tento rok vstúpili prvýkrát na pôdu našej školy. Pripravili sme si pre nich 

krásne privítanie, každý prváčik si so sebou niečo odniesol. Určite mali očakávania, usilovne sa 

pripravovali do školy. Pozrite si, ako vnímajú prvé dni v škole a niektorí ich pre Vás aj 

vyobrazili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nezabudnite si najskôr všetko nakúpiť podľa pokynov pani učiteľky. 

 Zbaľte si veci do školy ešte večer do tašky a tašku si aspoň raz prekontrolujte. 

 Ešte si večer nachystajte oblečenie, aby ste ráno nestresovali, že neviete, čo si obliecť. 

 Nadstavte si pre istotu aspoň dva budíky, aby ste nezaspali.  

 V škole dávajte pozor a nezabudnite si zapísať domácu úlohu a aj si ju doma spraviť. 

Odporúčame všetkým žiakom (aj budúcim), aby ste si založili malý zošit, kde si budete 

zapisovať dôležité informácie zo školy a domáce úlohy, budete v tom mať lepší prehľad. 

Vaša redakcia časopisu Cádroviny! 

 

Kristína Svitková, 1.C 

Veľmi som chcela ísť do školy, vedela som, že ma bude čakať niečo dobré. 

Cítim sa tu dobre, lebo robíme zaujímavé veci. Najradšej mám výtvarnú, 

pretože tvoríme, kreslíme, maľujeme. Páčil sa mi prvý školský deň, veľmi sa 

mi páči aj naša trieda.  
 

 

Ivko Lehotský, 1.C 

Do školy som sa veľmi tešil, chcem sa naučiť veľa 

vecí, cítim sa tu výborne, učitelia sú milí. Baví ma 

výtvarná výchova, robíme na nej pekné veci.  

 

Lukáš Ridzan, 1.C 

Do školy som sa trošku bál ísť, myslel som si, že je to ťažké, baví ma matematika, lebo sa učíme 

zaujímavé veci. Do školy sa so mnou pripravovala mamina, nakúpila mi potrebné veci do školy. 

 

Samko Miškay, 1.A 

V škole sa cítim dobre, baví ma to, najobľúbenejší 

predmet je slovenčina, lebo sa učíme písmenká. 

Prvý deň v škole sa mi páčil a s prípravou mi 

pomáhala mamina. 

 

Barča Kurincová, 1.A 

Tešila som sa do školy, lebo sa tu učíme nové veci, 

cítim sa tu dobre. Baví ma matematika, mám rada 

čísla a veľmi sa mi páčil prvý deň v škole. 

 

Žofia Kiniková, 1.A 

 Alica Bánhegyi, 1.A 

 

Rút Pacalajová, 1.A 

 

Rozhovory so žiakmi prvých ročníkov 

uskutočnil Jaroslav Dohnal a Samuel 

Staudt zo 4.B. 

 

Veronika, 1.A 

 

Ako sa správne pripraviť 

do školy? Na čo by ste 

nemali zabúdať? 
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1. Bratislavský hrad 
2. Dóm sv. Martina 
3. Michalská brána 
4. Nový most 
5. Dunaj 
6. Stará tržnica 
7. Slavín 
8. Slovenský rozhlas 
9. Hlavná stanica 
10. Námestie slobody 
11. Eurovea 
13. ZOO 
14. Botanická záhrada 
15. Sad Janka Kráľa 
16. Slovenská národná galéria 
17. Televízna veža 

 

Túlavé topánky ulicami Bratislavy 

Už keď vieme, že po ceste do školy sa môže čokoľvek udiať, čokoľvek magické 
a zázračné, fantázia nepozná hranice, túlavé topánky nás môžu zaviesť aj do sveta 
dobrodružstiev a fantázie. Vaše túlavé topánky by mali zavítať a zatúlať sa do ulíc 
Bratislavy. Na svete je mnoho divov, ktoré chodia ľudia obdivovať. Aj Bratislava má 
svoje divy, ktoré sú to? Bratislavský hrad sme Vám už predstavili v minulom čísle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dóm sv. Martina 
Dóm svätého Martina je najväčším a najvýznamnejším kostolom 

v Bratislave. Jeho stavba prešla zložitým vývojom. Jeho jadro polo 
postavené už na prelome 12. a 13. storočia. V rokoch 1563 až 1830 
bol hlavným korunovačným chrámom v Uhorsku.  

Dóm sv. Martina je 85 metrov vysoký. Keď sa naň pozriete 
spredu, uvidíte mohútnu stavbu. Z boku vytŕčakú akoby hranaté stĺpy, sú spojené so stenou. 
Tieto dva stĺpy sú spojené aj s vežou. Kostol má niekoľko oknien, cez ktoré preniká do budovy 
svetlo. Strecha veže sa postupne smerom nadol zužuje, strecha veže je tmamvozolená. 
Strecha, ktorá sa nachádza i po bokoch kostola je červenej farby, vyčnievajú z nej malé okná 
s čiernou strieškou.  

V Dóme sv. Martina sa i dnes konajú bohoslužby. Patrí k turisticky najnavštevovanejším 
miestam.   Erik Rusinko, 7.A 

 

Divy Bratislavy 
Na svete máme množstvo divov, ktoré chodia ľudia obdivovať. Aj naša Bratislava má svoje 

divy, v poslednej době je veľmi navštevovaným slovenským mestom s množstvom 

zaujímavých historických pamiatok a miest pre pokojnú prechádzku, ale aj pre dobrú zábavu 

a hranie rôznych športov. Ponúkame Vám netradičné miesta, ktoré nie sú až tak navštevované 

turistami, ale pre nás, Bratislavčanov, prirástli k srdcu a sú pre nás výnimočné. 

 

Valér Priadka, 3.B 

 

17 



18 
 

 Železná studnička 

Je to krásne miesto! Voda, lúka... Naozaj stojí za to navštíviť a spoznať toto miesto bližšie. 

Môžete sa tu  venovať rôznym športom. Toto miesto je určené aj pre oddych alebo pre 

príjemnú prechádzku, počas ktorej sa vďaka lesíku nadýchate aj čistého vzduchu zo stromov. 

Železná studnička je veľmi blízko Kramárov a Patrónky. 

 Most Slobody alebo most Chucka Norrisa 

Tento most je veľmi pekný, uvidíte ho v Devínskej Novej Vsi. Tento most prechádza cez 

hranice Slovenska s Rakúskom a týči sa nad riekou Morava. Slúži najmä ako cyklomost 

a priamo z neho ďalej vedie aj pekná cesta pre cyklistov. Zavedie Vás až do rakúskeho zámku 

Schlosshof. Môžete tam ísť na bicykloch, kolieskových korčuliach alebo aj po vlastných 

nohách. Naozaj vrelo odporúčame. 

 UFO  

 Ak si myslíte, že mosty sú nudné, tak sa veľmi hlboko mýlite. Máme tu jeden výnimočný most 

- Most SNP, ktorý vám ponúkne túru schodami nahor, potom úžasné gurmánske delikatesy od 

profikuchárov a naozaj veľký výhľad…Choďte na UFO vežu, ktorá má na vrchole reštauráciu. 

Musíte si vyšlapať neuveriteľných štyristo tridsať schodov, môžete pokojne použiť výťah, ktorý 

Vás zavezie nahor už za štyridsaťpäť sekúnd. Hore Vás bude čakať úžasné jedlo a výhľad. Veža 

UFO dokáže aj určovať počasie - každý večer svieti inou farbou a podľa toho zistíte aj počasie, 

teda, ak svieti modrou farbou, bude chladno a bude pršať. 

 Magio pláž a Sad Janka Kráľa 

Tieto dve miesta sa nachádzajú hneď pri sebe, teda máte na výber. Magio pláž je otvorená 

v lete, ale sad Janka Kráľa môžete navštíviť kedykoľvek počas roka. Magio pláž má vlastné 

volejbalové ihrisko a v lete sa tam koná aj veľa zábavných akcií a je tam veľa vecí, ktoré 

môžete robiť. Sad Janka kráľa je najstarší park v strednej Európe a je naozaj krásny. Blízko 

týchto dvoch ciest sú rôzne ihriská a taktiž je tam veľmi dlhá a krásna cyklotrasa. 

      Karolína Fabianová, 7.A 

 

A keď sa už túlate ulicami Bratislavy, zastavte sa aj v obchodoch a nakúpte si materiál na 
výrobu takýchto krásnych adventných vencov od 2.B triedy! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Miško Oslej, 2.B 

 

Kristína Havličková, 2.B 

 

Hanka Ďuricová, 2.B 

 

Klára Teplická, 2.B 
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Okienko čitateľskej gramotnosti 
Milí žiaci, milí čitatelia, aj naďalej sme pre Vás pripravili okienko 

čitateľskej gramotnosti, aj naďalej Vám chcem pripomínať, aké 

potrebné je čítať s porozumením. V živote sa Vám to určite zíde, 

pretože ak nečítame s porozumením a pozorne, môžu nám ujsť 

dôležité a podstatné veci. Predstavte si, že by si takí právnici  nečítali 

zmluvy pozorne. Predstavte si, že by ste na úradoch nečítali s porozumením a pozorne. Ak si 

text pozorne prečítate, určite budete vedieť i odpovedať na naše otázky. Smelo do toho! 
 

 

YETI EVEREST 
 

YETI NEODPÚŠŤA, YETI NEZABÚDA, YETI NEODCHÁDZA! 

MIKE, JOHN a FRQNCK sú horolezci, ktorí sa chystajú vyliezť na najvyššiu horu sveta – na 

Mount Everest. MIKE zavolal kamarátov, známych horolezcov, a navrhol im, že keď už toľko 

hôr prešli, mohli by skúsiť vyjsť aj na MOUNT EVEREST. 

 JOHN a FRANCK sa dali presvedčiť, a tak v lete 1993 vyrazili na expedíciu. Do prvého 

tábora pod EVERESTOM dorazili presne o 18:25 hod. Bolo dobré počasie, a tak sa vybrali na 

druhý deň nad ránom na vrchol. Keď boli ešte v malej výške, JOHN zbadal veľkú bielu obludu. 

Tá obluda bola podľa všetkého YETI! JOHN skríkol na ostatných: „Tam je veľká obluda!“ Všetci 

traja zišli rýchlo dole do dediny. MIKE, JOHN a FRANK si mysleli, že sú zachránení, veď sa im to 

asi len zdalo, ale to si iba mysleli, nebolo to tak.  

Na druhý deň sa opäť vybrali na EVEREST. Keď už boli vo výške vyššej ako náš GERLACH, 

stalo sa zvláštne nešťastie. JOHN zmizol. MIKE a FRANK boli nešťastní a vedeli, že to bola 

určite tá obluda, ktorú JOHN zbadal deň predtým. Nahlásili to hneď horolezeckej záchranke, 

ale tá im neverila. Mysleli si, že sa pomiatli a povedali im, že JOHN prosto spadol sám. Keď im 

tak preskočilo, nech vraj radšej idú dolu. MIKE a FRANK zišli dolu do tábora pod EVERSTOM 

a rozmýšľali, čo to mohlo byť za obludu, ktorá zobrala JOHNA. A vtedy si MIKE spomenul, že to 

on zabil kedysi dávno malú obludu, ktorá nebola nič iné ako malý YETI, syn YETIHO, ktorý ich 

prenasleduje teraz. MIKE a FRANK sa báli ísť na EVEREST. YETI ich stále sledoval. MIKE povedal 

FRANKOVI, že ich posledná šanca je, ak vyjdú na to isté miesto, kde sa stratil JOHN a stane sa 

to isté, čo JOHNOVI. MIKE bol veľmi nahnevaný,  bol pripravený ísť na to miesto. Ale FRANK 

nebol, bol však kamarát, a tak nakoniec šiel. Keď prišli na to miesto, kde zmizol JOHN a kde 

zrejme YETI žil, MIKE sa otočil, že FRANKOVI niečo povie, ale ten tam už nebol. Zmizol.  

Keď sa otočil naspäť, stál pred ním YETI. Na chvíľku si ho pozeral a potom išiel bližšie 

a bližšie za ním, MIKE ustupoval, až nakoniec spadol do priepasti. Tento príbeh je o tom, že 

keď si dobrý, vráti sa ti to a keď si zlý, rovnako sa ti to zlo vráti. Mali by sme konať dobro. 

    William Greenblum, 4.B 
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Priestor pre tvoju fantáziu, nakresli 

si svojho Yetiho. 

 Je to ťažké, pretože nás čoraz častejšie ovládajú 

nové výdobytky vedy a techniky. Deti sa hrajú na 

telefónoch a na počítačoch, uprednostňujú 

hranie sa počítačových hier a knihy odkladajú 

bokom. Napriek tomu sa nájdu žiaci, ktorí radi 

čítajú a radi by Vás prostredníctvom svojich 

plagátov motivovali k čítaniu. Dúfame, že 

siahnete po knihách,  po zážitkoch 

a dobrodružstvách, ktoré Vám dokážu ponúknuť.   

 

1. Ktorá z nasledujúcich možností by mohla vyjadrovať hlavnú myšlienku z textu? 

a/ Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.  

b/ Oko za oko, zub za zub. 

c/ Nerob druhému to, čo nechceš, aby robil on tebe. 
 

2. Ktorá z nasledujúcich možností je pravdivá na základne ukážky? 

a/ Príbeh sa odohráva v 19. storočí na najvyššej hore sveta. 

b/ Príbeh sa odohráva v 20. storočí a najvyššej hore sveta. 

c/ Príbeh sa odohráva v 20. storočí na najvyššom pohorí sveta.  
 

3. Napíšte hlavné postavy, ktoré vystupujú v príbehu. ___________________________ 
 

4. Yeti ublížil hlavným hrdinom pretože:  6. Kedy kamaráti prišli do tábora? 

a/ prišli na jeho územie a narušili jeho pokoj, a/ Navečer, v zime. 

b/ bol poznačený stratou svojho potomka,  b/ Poobede, na jeseň. 

c/ bol zlej povahy.    c/ Navečer, cez leto. 
 

5. Čo znamená pojem expedícia?    

a/ Výprava skupiny s nejakým poslaním.   

b/ Miesto, ktoré je zahalené tajomstvom.   

c/ Výlet.       
 

Ako motivovať deti k čítaniu? 
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Príďte do našej školy 

a pozrite si aj ostatné krásne 

plagáty 7.A  a môžete 

priniesť aj vlastný, radi ho 

vystavíme, nech sa takisto 

krásne vyníma spolu 

s našimi plagátmi.  

 

 

 

 

Múdrosť, ľudskosť = kniha 

Knihy sú veľmi potrebné, 

a preto ich majte radi. 

Bez nich by sme si nedali rady 

a sú pre nás podstatné. 
 

Knihy z nás robia človeka 

učíme sa z nich. 

Príbehy kníh 

čítame už od praveku. 
 

Veronika Štajgárová,  

Tamarka Dimunová, 7.A 

 

Čítanie = vzdelávanie 

Čítajte, deti, čítajte, 

hlavu si pritom vzdelávajte. 

Keď budete veľa čítať, 

fantáziu si budete rozvíjať. 

 

Knižky si nemusíte kupovať. 

Môžete si ich aj z  knižnice požičať. 

 

Veronika Štajgárová,  

Tamarka Dimunová, 7.A 

 

„Mami, zasa niečo čítať? Čože? Mne sa nechce! Prečítať text viem, viac 

nepotrebujem.“ Aj takéto slová počúvajú rodičia od detí, učitelia od svojich žiakov. 

Večné prečo, prečo, prečo, prečo... Teraz zbystrite a čítajte, nájdete odpovede na 

Vaše PREČO! 
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Šťastná kniha 

Bola raz jedna kniha, ktorú radi čítali  všetky deti. 

Tá kniha sa veľmi tešila, keď ju deti čítali. 

Rada cestovala od jedného dieťaťa k druhému. 

A kvôli tomu sa všetkým knihám vysmievala, že je najkrajšia,  

najlepšia, najmúdrejšia na celom svete. 

Všetky knihy jej to závideli. Až na jednu. 

Tej jednej to bolo fuk, lebo vedela, že ani náhodou 

 nebude taká pekná, lebo ju si nikto nepožičal. 

A v jeden večer prišlo nejaké dievčatko, 

ktoré si bolo vypožičať nejakú knižku na čitateľský denník.  

Všetci z jej triedy si vybrali tú obľúbenú knižku, ale ona si vybrala  

práve tú osamotenú, ktorú si ešte nikto nikdy nepožičal. 

Ona jediná dostala jednotku, pretože si vybrala výnimočnú knihu. 

A nakoniec tú osamotenú knižku začali čítať deti a knižka bola šťastná. 

Anamarija Zaborski, 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bojíte sa strašidiel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

strašidlo 1.C  

 

ochranné tekvičky 1.A 

 ochranné tekvičky 1.B 

 

Nemusíte! Takéto strašidlo visí pred 1.C triedou. Keď sme 
dobrí ľudia, veď prečo by nám strašidlá chceli ublížiť? Nie, 
určite nie. Možno aj existujú! A ak existujú, tak sa s nimi 
spriateľme. A ak sú zlé strašidlá, možné aj také existujú, tu je 
niekoľko rád, ako sa pred nimi chrániť a niekoľko 
svetlonosov, tekvičiek, ktoré prinášajú svetlo a teplo, práve 
svetla, tepla sa zlé strašidlá boja.  

 

Neposlušná Anička 

Naša milá Anička, 

nechce čítať trošička.  

Stále funí: „Nie a nie, 

 jazyk sa mi popletie.“ 

Mama ju stále presviedča: 

„Anička, len trošička!“ 

Kniha sa už na ňu hnevá, 

Anička však stále fňuká. 

Veru, veru, Anička,  

mala by čítať veľa,  

nie iba trošička,  

aby z nej bola  

šikovná žiačka! 
 

Hanka Ďuricová, 2.B 
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Ako by žili strašidlá? 
„Bzzzzzz!“ vytvorili dva elektróny hlasné bzučanie, ktoré ma 

prebudili z môjho mŕtvolného spánku.  

„Ja ešte nechcem byť nažive mami, nemala si ma ešte 

zelekrizovať.“ „Škola príšer volá, môj krásne strašidelný 

Frankensteinik,“ povedala mi láskyplne moja Frankensteinia mama, 

ktorá ma prebudila do jasnej noci, v ktorej vždy chodím do školy, 

pretože cez deň nemôžeme kvôli ľuďom vychádzať von do nášho 

hlavného mesta Creepy Town (cez deň je to Bratislava). Rýchlo som 

sa začal skladať, aby som hneď mohol odísť do školy. Raňajky - žabie 

jazyky s muším chlebom - som začal jesť po ceste do školy pre 

strašidlá. Samozrejme, sústredil som sa ako vždy na vychutnávanie 

svojich raňajok, preto som si nevšimol, že prechádzam cez hlavnú 

štvorprúdovú cestu, a preto ma ZRAZILO auto. „Prepáčte, hneď sa 

poskladám naspäť a odpracem sa z cesty,“ ospravedlnil som sa a náhle 

ma jedna upírka pohryzla. Bola ešte malá a neuvedomila si, že ja má 

v krku elektrické káble, preto sa začala neuveriteľne triasť a vlasy mala 

potom vysoké ako BurdžKálifa v Dubaji. „To som nechcel, neboj sa, 

bude to v pohode.“ „Ja viem, ale musím sa pripraviť na skúšku 

z uhryznutia do krku,“ povedala a ja som ostal trochu zahanbený, lebo 

tú upírku som poznal- bola to Marry, ktorú mám rád. Chcel som sa 

s ňou ďalej baviť, ale náhle ma niečo slizké chytilo za ruku a VTIAHLO 

do seba. „Dobrý deň pani Slizká.“ „Ahoj Kevin, po ceste do školy ťa 

vyskúšam z varenia slizov, dobre?“ „Dobre,“ povedal som mrzuto, lebo 

som bol v nej uväznený a nemohol som ujsť.  

V škole sme našťastie mali fajn predmety, ako napríklad počítanie duchov na cintorínoch, 

elektrizovanie. Dokonca som sa aj pobavil s Marry. To je teda môj všedný deň.  

Karolína Fabianová, 7.A 

Strašidlo Bóo a jeho deň 

Ahoj, volám sa BÓÓÓ a porozprávam vám o mojom dni. Deň strašidla je úplne iný 

ako deň človeka. Do školy vstávam o 19:00. Večer, keď vstanem, oblečiem si nejaký 

kostým, aby som vyzeral čo najškaredšie a nezabudnem sa neumyť. Do školy 

doslova letím, keď nestíham prísť včas. Škola začína o 20:00. V našej škole sú 

najdôležitejšie predmety: Strašenie - STŠ, Duchovčina - DCHV, Hrozivé dejiny - HRD, 

Mučityka - MUČ, Telomuk – TLK. Po škole ideme na polnočku, kde si dáme strašidelne dobré 

jedlo. Po polnočke  s mojimi priateľmi Hrôzou, Desom, Lovcom, Mrtvolkou a mojou 

skapacinou Straškou ideme na ihrisko.  

 

Hana Ďuricová, 2.B 

 

Jasmína Pšenková, 2.B 

 

Jurko Vanek, 2.B 

 

Lujza Togelová, 2.B 
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Julka 
Garayová, 

1.A 

Domov idem o 3:00 a letím ešte rýchlejšie ako do školy. Doma sa naučím, pozriem si horor 

a dám si raňajky. O 7:00 ráno idem spať. Tak a toto je môj deň!  

   Katka Peschlová, 7.A 

Strašidielko 
Bol to normálny deň, skoro normálny. „Keď ste malé strašidielko, ktoré 

nemá nohy a jednoducho sa vznáša nad zemnou, tak naozaj, verte mi, 
obyčajný deň to naozaj nie je. Aj my máme rovnaké starosti ako ľudia, 
chodíme do školy, rodičia sa o nás starajú a aby sme boli múdri, chodíme 
do školy. Volám sa Strašidielko a toto je moje večné školské trápenie.“ 

Strašidielko si povzdychol: „Ach, zasa škola.“ A pokračoval v chystaní sa 
do školy. Chytil peračník a chvíľu naň pozeral. Zdalo sa, že ho ten peračník 
hypnotizuje. Peračník dostal od svojich rodičov na Vianoce. Usmial sa 
a vhodil ho do tašky. „Strašidielko, poď, musíme ísť do školy, nestíhame!“ 

kričala jeho mama z kuchyne. Strašidielko zobral školskú tašku a rýchlo zbehlo schodmi dolu. 
Cesta do školy bola tichá, Strašidielko vôbec neprehovoril, mama ho vysadila pred budovou 
školy. Nasmeroval si to priamo do 1.A triedy. „Teším sa, ale som trošku  i nervózny,“ hovoril si 
Strašidielko sám pre seba. „Ešte k tomu dnes píšeme aj polročné testy, učil som sa, ale aj tak 
sa bojím.“ Otvorilo dvere a spoza dverí vyšiel jeho kamarát Erik, pozdravil ho a spýtal sa: „Ahoj 
Strašidielko, učil si sa na písomku?“ „Samozrejme, že áno,“ odpovedal. V ten moment do 
triedy vošla pani učiteľka a kamaráti si museli sadnúť. „Tak detičky, všetko dole z lavice 
a ideme písať písomku,“ dala pokyny deťom pani učiteľka.  

„Z polročných testov som dostal jednotku, oplatilo sa učiť, mama ma večer pochváli 
a urobí mi obľúbené jedlo. Svojím vzhľadom sme všetky strašidlá neobyčajné, no aj my vieme, 
že vzdelanie je dôležité,“ dopovedalo strašidielko a zaspalo s úsmevom na perách. 

       Lenka Friebertová, 5.A 
 

Ako sa ocitli strašidlá na našom svete? 
Jedného dňa som sa išiel prejsť do lesa. Pozrel som sa na nebo a uvidel som UFO. Bol som 

prekvapený a vystrašený. UFO pristávalo na zelenej lúke. Ukrytý za stromami som sa stal 
svedkom toho, ako z UFA vyliezajú strašidlá.  

Nemajte strach, strašidlá nevyzerali nebezpečne, ale boli milé 
a vyzerali nevinne. Nemali úmysel obsadiť našu Bratislavu a ani naše 
Slovensko. To, že je niekto neznámy, neznamená, že nás chce hneď 
ohroziť, ale môže byť pre nás aj pozitívom, môže nám ukázať nové veci, 

naučiť nás ich zvykom, tradíciám. Mesto dovolilo strašidlám chodiť aj do školy. Už o dva 
týždne vedeli všetko, čo ostatné deti. Veľmi dobre si s ostatnými vychádzali, strašidlá 
športovali, čítali. Najradšej ich mali malé deti, pretože sa s nimi skamarátili a hrali rôzne 
netradičné hry. 

 Milí čitatelia, nemajte strach z neznámeho a neodsudzujte druhých, ale naopak, snažte sa 
s druhými skamarátiť. Strašidielka sa začali správať ako ľudia. A kde sa podelo UFO? Ufo teraz 
slúži ako reštaurácia nad Mostom Slovenského národného povstania.  

  Oliver Novysedlák, 5.A 
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Tu si môžete nakresliť svoje vlastné strašidielko. 

ŠKD 2 masky: 1.A 

Ako veľmi sa bojíš? 
1.    Keď vypadne prúd, tak: 

a) Nepanikáriš, hľadáš baterku alebo sviečku. 

b) Splašene pobehujem a kričím, chytám záchvat. 

c) Stojím na mieste, lebo neviem, čo sa deje. 

2.      Ide sa ku chalanovi z triedy pozerať horor.  

a) V pohode a s úsmevom ideš, vôbec sa nebojíš. 

b) Naskočí mi husia koža a pot, od strachu utečiem. 

c) Keďže mám trošku strach, vyhovorím sa na učenie.                                                    

 3.     Starší brat/sestra alebo kamoš chystá prieskum v starom dome.  

     a)Ty sa pripravíš a tešíš sa ako malý/á. 

     b) Ukryješ sa doma pod posteľou, nechceš sa vyhovárať. 

     c) Nejako sa vyhovoríš na domáce úlohy. 

 4.      Chrobáky, pavúky...Čo to pre teba znamená? 

      a)    Niečo zaujímavé z biológie. 

      b)    Fuj, hnus a des! 

      c)    Niečo obyčajné, ale trochu zvláštne. 
 

Najviac á-čok: Odvážny/-a  a  sebavedomý/-á, výzvy miluješ. 

Najviac b-čok: Si strachopud, potrebuješ adrenalín. 

Najviac c-čok: V pohode, ale pridaj do života trochu viac dobrodružstva.   

 Karolína Fabianová, 7.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyfarbite si strašidielka a prestaňte sa báť, 
pretože sa z nich môžu stať vaši priatelia a aj 

keby ste natrafili na zlé strašidielko, vedzte, že 
kto má dobré svedomie a koná dobré skutky, 

tomu zlé strašidlo nemôže ublížiť. 
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Fikcia alebo realita? 
Rodina Filových sa zobudila do krásneho rána, no v kostiach cítili, že vo vzduchu niečo je. 

Napriek tomu sa deti vybrali do školy. 
Po príchode do školy sa nestačili diviť. Mysleli si, že je na škole karneval, karneval to nebol, 

boli to ozajstné strašidlá.  Všetky deti sa zľakli a doma svojim mamám vraveli: „Mamííííí, u nás 
v škole sú strašidláááááááááá.“ Každá mama sa snažila svoje dieťa upokojiť: „Neboj sa, všetko 
bude dobré.“ Pred budovou školy sa všetci spoločne zišli. Vyšiel z nej Jožko a kričal na všetky 
strany: „Aha, tam sú tie strašidlá, sú u nás v knižnici a čítajú si knihy.“ Zavolali policajtov, ktorí 
to začali riešiť, ale skonštatovali, že sú to len obyčajné masky. O pár dní neskôr uvidela Ema 
tie strašidlá v školskej jedálni a aj v areáli školy. Strašidlá sa objavovali neustále. 

Otázkou stále zostáva, či sú naozaj skutočné alebo nie? Boli tu? Vyhynuli? A čo vy, naši milí 
čitatelia, videli ste už nejaké strašidlo? Ak áno, môžete sa s nami podeliť o vaše skúsenosti. 
    Natália Hatyinová, 6.A 
 

Noc v škole 
8.11.2017 Dobrú noc, už je 20:00, zajtra vstávame do školy! Ale kdeže, takto to 
nefunguje, o 20:00 hodine to ešte len začína, noc je ešte mladá. Zábava, smiech sa 
ozýva z každej triedy. Žiaci si so sebou odnášajú nové zážitky, upevňujú si priateľstvá 
a vždy sa majú o čom rozprávať. Nesmú chýbať ani hry a takisto aj dobrý film. A ako 
by to vyzeralo, keby zrazu na škole začalo strašiť?  
 

Na škole straší 

„Na Cádrovej 23 sa traduje jedna veľmi tajomná legenda...Vraj v roku 1888 tam ešte bol 

len jeden dom, v ktorom žil veľmi známy kronikár a učiteľ Ferdinand. Vďaka svojej inteligencii 

bol nielen múdry, ale aj veľmi čudný a viacerí ho považovali za čudáka.  

Každú noc vraj vychádzal vonku a ku všetkým z jeho ulice pozeral do okna. Zbieral 

neznáme byliny a huby a často trávil aj pekné dni zavretý doma so zatiahnutými závesmi. 

Ľudia v Bratislave často vraveli, že varí jedovaté vývary, ktorými má neskôr v pláne otráviť celú 

ulicu a aj ďalších. Bol podozrivý dokonca z piatich vrážd. Keď mal však 73 rokov, záhadne 

umrel, vraj sa sám otrávil, keď namiesto medu použil do čaju nejaký jedovatý roztok,“ 

dopovedala nám naša riaditeľka a všetci sa začali smiať. „To je hlúposť!“ vyhlásila Klaudia 

a v triede sa začali všetci nahlas rozprávať. Odrazu to všetko však prerušil hlasný výkrik: 

„Ticho, vy hlúpe decká!“ Otočili sme sa k riaditeľke, ktorá ale mala úplne žiarivé biele oči, bola 

bledá a vznášala sa ako duch. „Aaaaaaaaaaaaa!“ „Ešte raz vravím, TICHO! Pokiaľ to tak 

nebude, všetkých otrávim a nikto zo školy už nebude žiť,“ ozval sa opäť duch Ferdinanda.  

Všetci sa ponorili do hlbokého mlčania. Bola to asi celá večnosť, ale duch Ferdinanda 

nakoniec zmizol. Záhadné ale bolo, že keď do školy prišli lovci duchov, nič nenašli. No, tak je to 

buď výmysel, alebo sa Ferdinand ešte môže zastaviť a pohroziť.    Karolína Fabianová, 7.A 
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Nečakané nočné prekvapenie 

Október, v tento mesiac sa tradične u nás na škole 

usporaduje akcia s názvom Noc v škole. Taká klasika, prídu 

tam decká prezlečené za upírov, múmie a podobné mátohy. Podľa nás, deviatakov, je to pre 

deti, takže minulý rok som už nešla. Ale tento rok sa z toho len tak nevyzujem. Naša pani 

učiteľka ma totiž požiadala, aby som prváčikov ODPREVÁDZALA NA PLES! Vôbec som sa na to 

netešila, no v deň "D" som napokon tých prváčikov vyzdvihla a oni so mnou s ohlušujúcim 

výskotom vykročili k jedálni. Bola už dosť tma, a tak som pred sebou skoro nič nevidela. Keď 

odrazu na nás z kríkov čosi vyskočilo! Bola to nejaká múmia či čo, ale potom, ako to stvorenie 

vykríklo: „Bububuuuu!“ Bolo mi to hneď jasné. „Tomáš!" vykríkla som nahnevane. „Áno, 

Lenka?" uškrnul sa na mňa môj spolužiak a dal si dole z tváre tú svoju strašidelnú masku. „Veď 

nevidíš, že tu vodím prvákov?! Všetci sa zľakli a ušli!" hnevala som sa. „Hups! Tak teda 

papáá!" rehotal sa Tomáš a odišiel. Prevrátila som očami a chystala sa ísť hľadať prvákov, keď 

odrazu som za sebou začula smiech. Bolo tam všetkých mojich 20 prvákov, živých a zdravých. 

“Vy ste sa nezľakli?" čudovala som sa. Všetci zavrteli hlavou a ja by som si vtedy ani vo sne 

nepriznala, že som sa Tomáša na začiatku trochu zľakla. Takmer som si myslela, že na našej 

škole naozaj straší!   Bianka Janitorová, 7.A 

 

Zábava pre strašidlá 

Strašidelná zábava počas prenocovania v škole! Totiž, strašili sme my! Rozpoviem vám, aký 

trapas sa mi stal. „Dnes bol ale nudný deň!“ sťažovala som sa Katke z vedľajšej triedy, s ktorou 

som šla vo dvojici na obed. „Ja som ho až taký nudný nemala,“  vraví mi Katka. „Štvrtok mám 

celkom rada, máme prírodovedu a tú mám najradšej,“ dodala. Vošli sme do jedálne, vyzliekli 

si bundy a normálne ako každý deň v škole sme si išli umyť ruky. Jedáleň bola preplnená 

žiakmi I. stupňa, ale stoly II. stupňa zmizli, pri stenách boli stoličky. Ale čo bolo najčudnejšie? 

Riaditeľka bola zamaskovaná za strašidlo a ja som si všimla, že sa okolo mňa motajú deti 

zamaskované za rôzne strašidielka. Strašidlá majú zábavu! Ja som zabudla! Nemám masku! 

Riaditeľka povedala cez mikrofón: „Štvrtáci, ktorí práve prišli, nech sa prezlečú do svojich 

masiek!“ Preglgla som. Rozmýšľala som, čo mám robiť. Skryla som sa na WC. Keď som tam 

bola, ťahala som si toaletný papier a vtedy ma osvietil dokonalý nápad. Zavolala som moje 

kamarátka Sašku a Hanku a poprosila som ich, aby ma omotali toaletným papierom. Budem 

strašiť ako múmia! Trošku som meškala na vyhlásenie 

najlepšej masky strašidielka. Vyhrala som to, nečakala som to, 

veď som len múmia obmotaná toaletným papierom. No bolo 

to veru originálne!  

      Sofia Janitorová, 4.A 
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Máte aj Vy doma takéto pavučinky? Vedeli ste, že strašidielka obľubujú pavučiny 

a pavúkov? Majú ich aj ako domáce zvieratká? Viete, aké sú užitočné? A ak ich 

doma nechcete, stačí 13. decembra zavolať si Luciu, ktorá Vám vymetie všetky kúty 

a zbaví Vás všetkého negatívneho. Na niektorých dedinách sa ešte táto tradícia 

stále dodržuje. 

 

 

 

 

 

 
  

Na čo je užitočný hmyz? Vedeli ste, že... 
Často je dosť otravný a asi všetci súhlasíte 

s tým, že komáre a osy na nič dobré na svete 

nejestvujú. Len štípu a otravujú, hlavne 

v lete kazia takmer každý výlet alebo grilovačku. Ale predsa nie je každý druh hmyzu rovnaký, 

a to znamená aj to, že nie sú všetky rovnako otravné. Zamyslime sa. Páčilo by sa nám dýchať 

vôňu repelentu a byť ním neustále zasiahnutí? Nikoho tu nebudem presviedčať, ale na svete 

žijú aj menej škodlivé, dokonca až užitočné druhy týchto malých spoločníkov. Tu Vám 

predstavíme aj tie dobré a aj tie, ktorých význam na svete nepozná takmer nikto. 
 

Komáre  

Z vlastných skúseností môžem povedať, že nikto z mojej rodiny nechová 

k tomuto cicavému hmyzu veľkú lásku. Zo zážitku, ktorý mi tie potvory 

spôsobili, si u mňa vytvorili ešte väčší odpor. Boli sme v Chorvátsku a tam 

tých malých upírov bolo veľa, pretože bolo leto. Kvôli štípancom som 

minula asi celý FENISTIL, nemohla som spať a neustále ma všetko svrbelo, dokonca som 

nemohla dôjsť bez sprchy ani na pláž.  

Ale viete, na čo sú vlastne komáre dobré? Úprimne, sú na niečo dobré. S nami to síce priamo 

nesúvisí, ale pre prírodu sú neuveriteľne potrebné. Ich odumreté telá totižto vytvárajú 

organickú hmotu, ktorá pomáha prírode. Keby komáre neboli alebo by vyhynuli, prírode by 

táto organická hmota značne chýbala. Komárov sa tak ľahko nezbavíme, lebo na svete je viac 

ako     3 500 druhov, ale nie všetky pijú krv (samce nepijú krv vôbec). Komáre žijú na našej 

planéte už asi 100 miliónov rokov, a preto si možno navykli na studenšiu klímu -najlepšie sa im 

darí paradoxne v polárnych oblastiach. 
 

 

 

 

Kira Bulygina,  1.A 

Kristína Gálová,   1.A Maxim Peciar,  1.A Karolína Korba, 2.C 

Jakub Škultéty, 2.C Lucka Žigraiová, 2.C 
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Nezabúdaj, že síce je 

hmyz otravný a niektorí 

ľudia sa ho boja, ale je 

nenahraditeľnou 

súčasťou prírody 

a pomáha aj nám ľuďom. 

Kliešte  

Opäť otravný a dokonca aj nebezpečný hmyz. Ako už asi viete, krv pijú iba 

samičky, samce sa živia šťavami z rastlín. Nachytáme ich najmä v lesoch a na 

lúkach, objavíme ich však takmer vo všetkých vysokých trávnikoch. Prenášajú boreliózu 

a kliešťovú encefalitídu. Na čo nám sú potrebné? Z ich bezvládnych tiel vytvára len organická 

hmota, ktorá slúži prírode, sú súčasťou potravinového reťazca.  
 

Lienky 

Máme niekoľko druhov lienok, ale tá klasická sedembodková je veľmi užitočná a naša. 

Nielenže je pekná a pomáha nám určovať aj počasie, záhradným rastlinám a všetkým 

stromom a krom veľmi pomáha. V tomto prípade nepotrebuje, aby sme do nej 

fúkli a povedali jej klasickú riekanku, o všetko sa postará iba čisto jej hlad. Lienka 

požiera škodlivé vošky, ktoré cicajú rastlinnú šťavu a tým oslabujú stromy. 

Lienka to robí čisto pre obživu. Táto malá „lady“ však často zachraňuje mnohých 

záhradkárov a máme ju asi takmer všetci radi.  
 

Motýle  

Najkrajší hmyz, ktorý asi poznáme u nás na Slovensku. Babôčka pávooká, vidlochvost, 

mlynárik... Je ich veľmi veľa. Často vídame aj nočné motýle, tie však nemáme veľmi radi 

a poznám ľudí, ktorí sa ich boja. Dryocampa rubicunda je najkrajší nočný motýľ 

na svete, ktorý žije v Severnej Amerike. Má bláznivé ružovo-žlté sfarbenie, živia 

sa javorovými listami a v dospelosti prestanú prijímať potravu. Často sa kvôli 

pestrým farbám nazývajú aj ako  „Battenberg cake“. Na motýle si treba dávať 

pozor, pretože sú to najmä škodcovia pre zeleň, no na druhej strane sú pastvou 

pre naše oči, pretože sú nádherné.  
 

Pavúky 

Myslíte si, že pavúky sú hmyz? Mýlite sa! Sú to článkonožce 

z triedy pavúkovcov. Je ich nespočetne veľa druhov, niektoré sú 

naozaj nechutné a aj jedovaté, tých sa však u nás netreba báť. 

Často sa vraví, že pavúky žijú len v čistých domácnostiach. Keď 

máte doma veľa pavúkov, aspoň viete, že máte čisto. A taktiež 

chytajú muchy ako potravu a to je predsa fajn, nie? Sú nevyhnutné pre náš život, inak by bol 

svet premnožený hmyzom. Karolína Fabianová, 7.A 
 

Kultúrne podujatia, exkurzie a iné školské aktivity 
 

Otvorenie školského roka 
A je to tu! Nový školský rok! Prázdniny rýchlo ubehli a naše 
deti, naši žiaci sa opäť zvítali spolu s rodičmi na pôde našej 
školy. Začali sme štátnou hymnou, zaznel príhovor pani 
riaditeľky a krátky program. Najviac sa tešili nedočkaví 
prváčikovia, ktorí si so sebou odniesli tradične aj školské 
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tričko s logom našej školy. Veríme, že ich prvý školský deň bol pre nich výnimočný a budú sem 
radi chodiť, nadobúdať nové poznatky. Želáme všetkým žiakom úspešný školský rok!  

 
 
 
 
 
 
 
Návšteva v Dámskom klube 
Zdalo sa Vám, že ste videli našich malých žiačikov 
z 2.B v televízii RTVS? Nemali ste preludy, boli to 
oni! Miško Oslej, Klárka Teplická, Kristiján Ivanov 
a Ivanka Pálešová. Odpovedali na rôzne otázky 
a prezentovali rôzne projekty. 
 

Prejav sa pohybom! 
13.10. sme mali nečakanú návštevu. Pýtate sa koho? Miroslava Žilku, vynikajúceho a známeho 
tanečníka, ktorý má za sebou niekoľko úspechov. Zavítal aj k nám do školy za našimi žiakmi. 
Ukázal nám, že tanec dokáže človeka uvoľniť, tanec dokáže človeku zlepšiť náladu a vyčariť mu 
úsmev na tvári. Naši žiaci mali možnosť vidieť niekoľko typov tanca, dokonca si ho mohli 
priamo s ním aj zatancovať. Deti mali miestami od úžasu otvorené ústa a potlesk sa ozýval 
celou miestnosťou. Veríme, že aj našich žiakov motivoval k tancu a aj oni sa budú prejavovať 
aj pohybom!  
 
 
 
 

 
 

Nájdete v našich básničkách rôzne druhy tanca? Vyskúšajte sa! Nielen, že sa 
dozviete, prečo je dobré tancovať, ale si aj pripomeniete, aké druhy tanca 

poznáme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanec 
ZATANCUJ SI LATINO,  

POTEŠÍŠ TÝM MAMINU. 

NAUČÍ ŤA ŠTANDARD 

NÁŠ UČITEĽ EDUARD. 
 

NAUČ SA MODERNÝ TANEC, 

PÔJDE TI TO AKO SČÍTANEC, 

ZATANCUJ SI BALET 

A CHOĎ NA TALENT. 

Lilly Máteová, 5.A 

 

 

 

Tancujúca noc 
KAŽDÝ VEČER MESIAČIK 

A HVIEZDIČKY K TOMU 

ZATANCUJÚ SI VALČÍK, 

VŠETCI PEKNE SPOLU. 
 

KOMÉTA SA PRIZERÁ, 

OPIERA SA O CHVOST, 

CHCE SA PRIDAŤ DO KOLA 

A TANCOVAŤ HIP-HOP. 

Daniel Schaner, 5.A 

 

 

 

Tancuj 
NAŠA MILÁ MAMIČKA 

TANCUJE OD MALIČKA. 

UČÍ SA TO EŠTE STÁLE, 

VYZERÁ EŠTE AKO DIEVČA MLADÉ. 
 

JE TO VEĽKÁ ZÁBAVA, 

POZNÁME TANCOV VEĽA. 

SAMBA, JIVE, ČAČA,  

DOBRE SA NÁM POTOM KRÁČA. 

TANEC NÁM HOVOR: 

„TANCOVAŤ SA OPLATÍ.“ 

Lucia Páleníková, 5.A 
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Hovoríme o jedle – ZDRAVÁ STRAVA 

V uplynulom období sa v našich triedach, viac 

ako inokedy, diskutovalo o zdravej strave, o jedlej 

zmene. Žiaci rozprávali o svojich stravovacích 

návykoch. Sebakriticky si priznali, že veľmi často 

jedávajú sladkosti, čokoládu, slané zemiakové 

lupienky. Vidieť to aj v školskej jedálni, kedy 

odnášajú nedojedenú polievku, ktorá je napríklad 

zeleninová, plná vitamínov. Zato sa tešia, že si 

vyberú z tašky rôzne keksíky, cukríky, oriešky... 

Preto je veľmi dobré, keď sa o jedle hovorí, keď dokážeme kriticky 

hodnotiť naše nezdravé stravovacie návyky. Strava  by mala byť 

pestrá, zdravá, výživná. Napríklad žiaci  4.B triedy  každý deň, prvú 

prestávku hodnotili svoju desiatu. Robili si rebríček zdravých jedál, 

upozorňovali tých, ktorí mali oškvarky, salámu, chipsy.  

 

V desiatových balíčkoch zabodovala  nastrúhaná mrkva, paličky zeleru, 

rebarbora, chlebík so syrovou pomazánkou, ktorá bola posypaná pažítkou, 

orechy, uhorka, paradajkovo-paprikový šalát, jogurty, litrová krabica mlieka,  

tvarohový krém, ovocná kaša, hrozno, škoricou posypané  jablká, hrušky, 

mandarínky, slivky, kiwi, avokádo. Veľmi sú obľúbené čajíky, ktoré si dávajú 

deti s medom. 

Dúfame, že i keď sa týždeň zdravej 

stravy skončil, bude naše presvedčenie o potrebe zdravej 

stravy  rezonovať ešte dlho! 

Ilustrujú to aj zábery našich najusilovnejších výtvarníkov 

súťaže: CHUTNÉ  MAĽOVANIE, ktorí boli odmenení 

maškrtou, ako sme sa ale  dohodli, posledným sladkým pokušením, ktorý zjedia do konca 

tohto kalendárneho roku. VYDRŽTE ! VYDRŽTE VŠETCI! 

Tancovanie 
IDE ONDRÍK PO CESTE,  

TANCUJE SI RADOSTNE. 

TANCUJE SI SLOW MOTION, 

TANCUJE POMALY AKO SLON,  

ZVIERATKA SA USMIEVAJÚ,  

TANCUJÚ SI CHARLESTON. 

Jakub Štefančík, 5.A 

 

 

Pohyb 
PREJAV SA POHYBOM TAKÝM, 

NIE VŠAK TAKÝM OBYČAJNÝM. 

SLOW MOTION ALEBO TANČEK INÝ,  

HLAVNE NECH ŤA BAVÍ. 

MOON WALK HOVORÍ:  

„JA SOM TANEC ŤAŽKÝ.“ 

LENIVÝ NEBUĎ, 

ALE ASPOŇ TROŠKU CVIČ, 

NECH SI POTOM OHYBNÝ AKO BIČ! 

Matej Michalica, 5.A 

 

 

Tanečná akadémia 
KEĎ ŤA TANEC LÁKA, 

PRESTAŇ STAVAŤ SNEHULIAKA. 

PAČÍ SA TI JEMNÝ BALET?  

AK HEJ, TAK RÝCHLO PRILEŤ. 

 

LATINO, HIP-HOP, ĽUDOVÉ TANCE, 

NA PÓDIUM SA UŽ POSTAVTE 

A NIKDY SA NEBOJTE! 

Hanka Miznerová, 5.A 

 

 

Adam Babušek, 6.A 
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Jedzte aj vy zdravo, 

veď v zdravom tele 

je zdravý duch! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdravá strava 
Ovocie a zelenina – toho by sme mali jesť najviac, pretože obsahuje veľa vitamínov a sú 

maximálne zdravé pre náš organizmus. 

Strukoviny – tých by sme mali jesť iba o trochu menej ako ovocia a zeleniny, pretože obsahujú 

veľa bielkovín. 

Obilniny – z obilnín sa vyrába napríklad pečivo. Pečivo by sme mali jesť hlavne tmavé 

a celozrnné a nie to biele. 

Mliečne výrobky a ryby – tie obsahujú veľa bielkovín a pomáhajú nám na rast kostí. 

Mäsové výrobky – obsahujú bielkoviny a dodávajú nám veľa energie svaly. Údeniny nám však 

škodia.     Jarko Dohnal 4.B 
 

Pozor na banány! 

Mojím obľúbeným ovocím je banán. Cez víkend sme boli na nákupe a do vozíka som si dal aj 

banány. Vždy mám ale strach. Počul som, že na nich žijú jedovaté pavúky. Banány sa dovážajú 

z tropických krajín, napríklad z Južnej Ameriky. Tie pavúky sú smrteľne jedovaté, preto si vždy 

dávajte pozor!  Janko Barič, 3.A 
 

Príbeh o vianočke 

Poznám jeden príbeh o vianočke, ktorá sa dala poistiť proti pripáleniu. V miske sa spolu 

miešali múku, mlieko, vajcia, maslo, droždie, cukor, hrozienka a mandle. Vymiešalo sa to 

z toho krásne vianočkové cesto. Ono si tak v miske kyslo a čakalo, kým sa nevyhreje pec. Keď 

cesto vykyslo, upiekla sa z toho vianočka. Pred pečením sa celá potrela vajíčkom, aby bola 

krásne lesklá. Ale vtom sa vianočka zľakla, že sa v peci pripáli. Vtom jej napadlo, že zavolá do 

poisťovne. Tam jej povedali, že je to veľké riziko a nedá sa to poistiť. Odporučili jej, aby sa 

pred pečením dobre natrela. „Veď som sa potrela vajíčkom,“ povedala vianočka.  Skočila teda 

do pece a piekla sa. Po upečení sa dobre pocukrovala a prestrela na stôl. A tak sa začali 

Vianoce.   Leila Zuzana Soussi, 3.A 
 

Buďte kreatívni aj v živote, veď 

zmena môže byť aj JEDLÁ! Dajte 

zdravému jedlu zelenú. 
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Veda a technika z pohľadu našich prvostupniarov 

...veľmi moc sa mi tam páčilo, ale viac Vám prezradzovať nebudem, keby ste sa 

tam niekedy vybrali...    Tamara Lentvorská, 4.B 

...ja som tam ťahala jednu zvláštnu hadicu a tá mi ukázala, že podobná je aj v 

našom tele, neuveriteľné...    Sofia Danisová, 4.B 

...bola tam Pandorina truhlica a špagát želaní, to sa mi páčilo veľmi... 

      Alexandra Asaro, 4.B 
 

...páčilo sa mi, že sme si mohli vytvoriť svoj vlastný zvuk hudby...  

William Greenblum, 4.B 
 

 

 

 

Korčuľovanie 
Október sa v prvých triedach niesol predovšetkým v znamení korčuľovania. S podporou 

mestskej časti Bratislava - Nové mesto sme sa 
už tradične zúčastnili dvojtýždňovej školy 
korčuľovania. Veľmi sme sa na ňu tešili. Boli 
medzi nami takí, ktorí sú na ľade veľmi zdatní 
a predvádzali skvelé korčuliarske kúsky; no boli 
aj takí, ktorí sa naň v korčuliach postavili po 
prvýkrát. Nesmelý cupot po ľade sa s každým 
novým dňom postupne menil na čoraz 
ladnejšie pohyby. A hoci sa občas pritrafil aj 

pád, úsmev z tváre nám neschádzal a všetci sme sa tešili na nový korčuliarsky deň. Na záver 
kurzu sme sa všetci vyšantili v karnevalových maskách. 
 

Týždeň vedy a techniky 
Dátumy 6.11. – 12.11. sa tento rok niesli v znamení vedy a techniky. Cieľom je vzbudiť záujem 
mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, práve veda a technika pomáhajú 
riešiť globálne problémy a zlepšovať našu životnú úroveň. Pri tejto príležitosti sme dňa 8.11. 
so žiakmi navštívili planetárium v Brne. Ukázali nám, aký fantastický je vesmír, ako vznikli 
planéty, súhvezdia a pod. Navštívili sme aj zážitkové centrum VIDA s atraktívnymi  
exponátmi, žiaci si mohli vyskúšať riadenie ponorky, stav beztiaže, bicykel na lane, vytvorenie 
tornáda, ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.11. naši žiaci zažili vedu ešte netradičnejšie! 

Navštívili výstavu o vede a technike v Inchebe. Tu mohli 

navštíviť interaktívne stánky, prelistovať časopis Quark, 

zapojiť sa do zaujímavých súťaží a kvízov a aj vyhrať rôzne 

ceny. V stánku AMAVeda si žiaci mohli vyskúšať 

jednoduché chemické pokusy, chromatografiu - zistili, 
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I. stupeň 

1. miesto Peter Halás, 4.B 

2. miesto Alessandro, 3.A 

3. miesto Sofia Janitorová, 4.A 
  

 

 

II. stupeň 

1. miesto  Lenka Friebertová, 5.A 

2. miesto  Tamara Dimunová, 7.A 

3. miesto  Natália Bodišová, 9.A 

 

 

Paličkovaná záložka Veroniky Dunajskej, 4.B  (jablko) 

 

 

záložky 1.C 

 

Tri oriešky pre Popolušku od 1.A 

 

 

z akých farieb sa skladá ich obľúbená farba; a meranie pH roztokov - zásaditý, kyslý či 

neutrálny?  V stánku Fablab deti videli ukážky vecí, vyrobených na laserovom vyrezávači, 

rezači fólií, 3D tlačiarni. Žiakov veľmi zaujal stánok Robotika s RoboTechVision, s.r.o, v ktorom 

vystavovatelia predviedli rôznych robotov, ako napríklad: Androver - štvorkolesový mobilný 

robot založený na operačnom systéme Android. Jeho pohyby je možné ovládať pomocou 

mobilného telefónu, ktorý slúži ako volant, NAO - ukážka humanoidného robota v spolupráci s 

Národným centrom robotiky, Ozoboty - malé programovateľné mobilné roboty pre deti 

schopné sledovať farebné čiary.Deti sa pobavili aj v stánku Slovenských elektrární, v ktorom 

im vlasy stáli dupkom. 
 

Lampiónový sprievod 
8.11. sa na našej škole uskutočnil nočný lampiónový 
pochod. Bolo úžasne, deti mali krásne kostýmy, priniesli 
si so sebou tekvičky, lampióny a iné svietiace výtvory. 
Vybrali sme sa rozžiariť ulice Bratislavy a naladili sme 
čarokrásnu atmosféru. Naše svietiace výtvory boli 
symbolom svetla a dobra a mali za účel odohnať zlo 
a všetky zlé bytosti. Záverom nás čakala ohňová šou, 
ktorá bola takisto pôvabná.  

Záložka do knihy spája školy 

Záujem o čítanie kníh je cieľom medzinárodného 
projektu Záložka do knihy spája školy. Tento rok sme 
tvorili záložky na tému Tajuplný svet príbehov. Táto 
téma naše deti oslovila a vytvorili nádherné záložky 
a my sme to i patrične ocenili. Usporiadali sme súťaž 
o najkrajšiu záložku na I. aj na II. stupni. Pozrite sa, 
aké boli krásne!  
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Smelý zajko v Afrike 

Smelý zajko v Afrike...túto knihu poznali veľmi dobre už naši rodičia, ba aj starí rodičia. My, 

provostupniari, sme si dnes príbeh smelého zajka pozreli trošku netradične. Navštívili sme 

anglicko-slovenské divadelné predstavenie.  Malý zajko sa rozhodol okúsiť svet, a tak sa 

s batôžkom plným buchiet vydal do sveta. Na svojich potulkách spoznával nové veci, túžil 

presláviť sa a dokázať niečo veľké. A keďže bol nielen smelý, ale aj múdry,  jeho sny sa mu 

vyplnili. Divadielko nás nesmierne bavilo. Bolo plné nápaditých situácií a veselých pesničiek. 

Martinskí divadelníci opäť nesklamali a pripravili nám jedinečný umelecký zážitok. 
 

Múzeum holokaustu 
Začiatkom októbra sme spolu s pani učiteľkou dejepisu navštívili Múzeum holokaustu 

v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, ktoré 

predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na 

Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie 

a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených 

artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. 

Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len táborom 

v Seredi ich prešlo približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu. Celá 

prehliadka múzea sa niesla v pochmúrnej atmosfére, pretože všetky exponáty nám 

pripomínali utrpenie ľudí počas druhej svetovej vojny. Mnohým z nás sa tisli slzy do očí, keď 

sme počúvali rozprávanie pani Bergerovej, ktorá toto obdobie sama zažila a na vlastné oči 

videla, ako jej kamarátku odvážali do koncentračného tábora. Všetci sme si uvedomili, že 

musíme byť vďační za náš dnešný pokojný život a nesmieme dopustiť, aby sa niečo podobné 

zopakovalo.   žiaci 9.A 
 

Netradičné hodiny anglického jazyka 

Nielen naše deti, ale aj naši pedagógovia majú veľa fantázie a snažia 
sa deti učiť najmä zážitkovo a vymýšľajú rôzne hodiny, 
prostredníctvom ktorých si učivo lepšie zapamätajú. 1.B? asi? mala 
možnosť si spraviť spoločne šalát (FRUIT SALAD) podľa anglického 
receptu. Veľmi im to chutilo. 
 

Pracujeme kooperatívne  
My, žiaci 4.A triedy, by sme vám radi ukázali, ako sa dá pomocou spolupráce v skupine naučiť 
nové učivo. Ide o zábavnú a nenáročnú prácu. Každý žiak sa nerád doma učí a bifľuje nové 
učivá, ktoré možno aj neskôr zabudne. Skúsili ste niekedy kooperatívne vyučovanie? Nie? 
Skúste to! Máte priestor v škole so svojimi spolužiakmi, 
doma s rodinou, kamarátmi. My sme sa rozdelili do 
skupín s menším počtom žiakov, dostali sme tému 
s materiálom, pomôcky ako výkres, farbičky a podobne. 
Dôležité je, aby každý žiak v skupine mal úlohu, nikto 
nesmie len tak sedieť a ostatní budú pracovať, alebo 
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jeden pracuje a ostatní nerobia nič. Ide o tímovú úlohu, o hľadanie, tvorenie a predovšetkým 
o vyjadrovanie svojho názoru na danú problematiku. Naším cieľom bolo rozvíjať schopnosť 
pozerať sa na problém očami druhých, brať do úvahy iné názory, formou diskusie sme si 
stanovili aj pravidlá a takto spoločne sme dosiahli cieľ, veľa sme sa toho naučili. Nakoniec sme 
si rozdelili úlohy a celú prácu sme prezentovali pred ostatnými. Dôležité je aj hodnotenie.  Keď 
sme odprezentovali, tak sme dostali hodnotenie od ostatných, čo nás posúva k tomu, aby sme 
poznali chybičky a vedeli ich napraviť. Ak vás takýto systému učenia zaujal, tak smelo do toho! 
Pozrite si fotografie toho, ako to vyzeralo na našej hodine.    žiaci 4.A triedy 
 

Čítanie, čo nenudí 
Naši piataci navštívili Mestskú knižnicu na Kapucínskej 

ulici v Bratislave, privítal ich hosť Ivan Šándor, ktorý  im 

čítal z knižky o Petrovi Saganovi, zaujímavým spôsobom 

prepájali knihu s históriou – vývoj bicykla, zapájali žiakov 

do čítania, mohli si vyskúšať byť reportérmi. Čítanie bolo 

zaujímavé, krásne a zreteľne pán Šándor čítal, žiaci si od 

neho zobrali príklad.  
 

Celonárodný projekt EnglishOne 
Celonárodný projekt EnglishOne pokračuje aj v tomto roku. 

Svoje vedomosti v anglickom jazyku si môžu žiaci po celý rok 

prehlbovať vďaka modernému digitálnemu obsahu, ktorý sa 

nachádza na portáli anglictina.iedu.sk. Vďaka plneniu úloh z 

tohto projektu sa mohli žiaci 1.A, 4.A a časť žiakov druhého ročníka stretnúť s Jacobom, ktorý 

pochádza z anglického Oxfordu. Spoločne riešili úlohy z projektu a snažili sa od Jacoba 

dozvedieť veľa zaujímavého o ňom a jeho rodnej krajine. 
 

Erasmus plus 
Aj v tomto školskom roku nás čakajú aktivity spojené s 

projektom Let's get together and play physics v rámci 

Erasmus+. V októbri sme navštívili Rumunsko, bývali sme v 

meste Arad. Navštívili sme kultúrne a historické pamiatky 

mesta. Naši žiaci sa aktívne zúčastnili na Science festivale, 

na ktorom žiaci a študenti z Aradu a Temešváru 

predvádzali svoje pokusy. Miško Bachratý, Gabko Dunajský, Bruno a Hugo Bajzovci a Tomáš 

Beláň veľmi pekne reprezentovali našu školu a predvádzali (prezentovali) svoje pokusy v 

angličtine. Žiakom sa páčila aj návšteva mesta Temešvár, kde sme navštívili niektoré 

pracoviská na univerzite, pozreli sme si mesto. V meste Oradea sme si pozreli pevnosť. Chlapci 

si týždeň užili, našli nových kamarátov, naučili sa veľa nového a overili smi svoje znalosti z 

anglického jazyka. Vo februári nás čaká návšteva partnerskej krajiny v Taliansku - mesto 

Casteldaccia.  
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Stretnutia na radnici 
Stretávania na RADNICI boli vždy za každého počasia, a to každú 

prvú sobotu v mesiaci. Prechádzali sme sa uličkami mesta presne 

podľa Marquartovho plánu. Pán Michael Marquart vytvoril pred 

251 rokmi mapu Bratislavy, ktorá sa volá Marquartov plán. Je to 

vzácne historické dielo, ktoré nám ukázalo, ako vyzerala Bratislava 

v 2. polovici 18. storočia.  Navštívili sme rokokový Aponiyho palác, 

šľachtický Primaciálny palác s Kaplkou sv. Ladislava, Bratislavský hrad a jeho hradnú záhradu 

za čias Keltov, Slovanov a za čias  panovania Márie Terézie. Jezuitský kostol  je kostol s jednou 

z najkrajších kazateľníc na Slovensku. Prekrásny je Dóm sv. Martina, kde bola korunovaná 

Mária Terézia. Po každej prechádzke sme priamo v radničnom ateliéri modelovali z hliny to 

najzaujímavejšie, čo si každý z prehliadky zapamätal. Domy, kostoly, sochy atď. Naše výtvory, 

ktoré  už boli vypálené v keramickej peci, sme si boli v novembri vymaľovať.  
 

Na konci roka, presne 13.12. bude v Aponiyho paláci o 16:00 hod. slávnostná vernisáž, kde 

budeme vidieť Bratislavu podľa Marquartovho plánu, s tým rozdielom, že jej podobu vytvorili 

naše šikovné ručičky. Srdečne Vás všetkých na ňu pozývame! Výstava bude sprístupnená 

počas trvania vianočných trhov. Príďte spojiť príjemné a užitočné s kúskom histórie, 

pobudnite chvíľu v 18. storočí, preneste sa v čase. Budete mať určite neopakovateľný zážitok! 

Veronika Dunajská  4.B 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikulášsky turnaj 
V spolupráci s BK INTER a BK INTER mládež sa podarilo 

projekt ŠINTER liga, ktorý funguje aj na našej škole 

a konal sa i MIKULÁŠSKY TURNAJ medzi viacerými 

školami. Deti sa zabávali a panovala príjemná 

atmosféra. 

 Prednáška s OZ Zdravé duše 
1.12.2017 sme sa zúčastnili prednášky, ktorú pre nás pripravilo občianske združenie 

Zdravé duše. Zúčastnili sa triedy 7.A, 8.A a aj 9.A. Podľa mňa bola prednáška veľmi 

zaujímavá a všetkých nás zaujala. Bolo super, že nás často nechali zapájať sa do diania a aj 

to, že nám dávali priestor na otázky. Dozvedeli sme sa niečo nové o strese, čo ho vyvoláva, 

ako sa prejavuje a ako ho odbúrať z nášho tela. Taktiež sa mi páčila prednáška 

o fotografovaní a som rada, že už viem, ako vyliečim svoj stres - dýchaním, kolorterapiou 

a ďalšími technikami. Určite mi veľa dali aj slová moderátora Romana Juraška z Markízy, 

ktorý nám rozprával práve o puberte, o období, v ktorom sa nachádzame. Ako vynikajúci 

bonus bolo predstavenie s chodením po skle a hltaním ohňa a veľmi sa teším aj z knihy Za 

tabuľou, ktorú Zdravé duše vydali a podarovali nám ju.   

Karolína Fabianová, 7.A 
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Darčeky pre starých rodičov od 1.C! 

 

 

Luka Bortlíková, 3.B 

 

 

Mesiac úcty k starším 
Každý rok si pripomíname, aké dôležité miesto majú starší ľudia 
v spoločnosti, sú nositeľom hodnôt, skúseností a vedomostí, preto by 
sme si ich mali nielen svojich starých rodičov, ale aj ostatných starších 
ľudí. Mali by sme im preukázať úctu, pozdraviť ich, pustiť ich sadnúť, 
poďakovať im za pomoc a podobne. Naše deti si ich ctia a na znak toho, že majú úctu 
voči starším ľudom a starým rodičom, zložili krásne básničky, ktoré Vás chytia za srdce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milí starí rodičia, 
toto je venované hlavne Vám. Určite každý vie, že mesiac október je mesiacom, ktorý je 
venovaný úcte k starým ľuďom – teda k Vám. A preto by Vám každý určite mal povedať niečo 
pekné. Ja som sa rozhodla takto: 
 

Babička, najradšej som, keď stojíš pri mne, 
vtedy mi tvár celá rozkvitne.  
Si mojou oporou, aj keď na zem padám, 
neviem si predstaviť, ako to bude, keď ja budem babka. 
Nikdy nezabudnem na tie krásne chvíle, 
aj keď si odo mňa tisíce míle. 
 

Barborka Rejleková, 3.B 
 

 

Báseň o starých rodičoch 
Naši starí rodičia, 
súradnice storočia! 
Vedia dobre uvariť 
aj peniaze utratiť. 
Sú veľmi dobrí, 
no niekedy aj neposlušní ;o) 
 

Jakub Balko, 3.B 
 
 

Milá babka! 
Moja babka dobrá je, 
dobre varí, super je! 
Nemám o nej pochyby, 
dobre varí aj ryby. 
 

Nikdy ma nehreší, 
vždycky ma len uteší. 
Ľúbim si Ťa babička, 
z celého môjho srdiečka! 
 

Martin Bartok, 3.B 
 
 

Babka a dedko 

Kde bolo, tam bolo, žili raz babka a dedko. Mali sa veľmi radi. 

A mali aj pole, aby si niečo vypestovali, lebo mali málo peňazí. 

Dedko chodil na pole každý deň a babka bola doma. Ona sa starala 

o dom. A tak to bolo každý deň. Babka robila vždy obed pre dedka 

a potom mu ho zaniesla na pole. Až jeden krásny deň prišla vnučka 

Anna. Pomáhala babičke. Bola tam na 10 dní. A každý deň jej 

pomáhala, pretože mala úctu k starším ľuďom a k svojim starým 

rodičom.     Kristínka Gerberová, 3.B 
 
 Super starí rodičia 

Moja babka super je, 

palacinky mi vždy upečie. 

Môj dedko zas horárom je, 

vždy nám hríby donesie. 

Kompas a knihu používa, 

niečo pekné prinesie. 
 

Alan Rakický, 3.B 

 

 

Starí rodičia 

Super je u babky a dedka, 

u nich na kopci je malá chatka. 

Cez leto sme na hríby boli, 

keď sme sa vrátili, 

zajačiky nás čakali. 

Babka pečie koláče vynikajúce, 

na obed máme makové šúľance. 

Moja babka a dedko sú super! 
 

Veronika Kovalčíková, 3.B 
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Osmesmerovky, hádanky, jazykolamy a tajničky, čo na to 

povedia naše hlavičky? 

1.       
    2.           

  3.             
 4.             
 5.               

6.         
   7.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ľ U K S G K  C H 

T S C E H E N S 

S V I E Č K  A N 

A Ľ U G I R Č E 

R Y B A Č N A G 

V I A N O C E D 

A D Z E I V H V 

M  E  D  O  V  N  Í  K  V  F  C  H 

 E  L  A  B  K  A  A  Ý  L  O  E  V 

 D  O  R  A  I  P  R  O  A  B  S  I 

 Í  V  Č  L  O  N  R  O  P  L  N  E 

 K  H  E  R   Č  A  L  R  A  A  A  Z 

 N  E  K  Č  Ý  B  E  U  L  T  K  D 

 Č  N  Y  A  E  Y  J  Ž  I  K  S  A 

 V  S  Á   M  P  R  N  A  C  A  R  A 

 J  O  Z  D  O  B  A  E A  Ľ  U  G 

1. Druh sovy. 

2. Podľa tradície sa pod ním bozkáva. 

3. Počas tohto obdobia robíme veniec. 

4. Každý má na Vianoce dobrú.................! 

5. Jesenný mesiac. 

6. Počas tohto obdobia sa hodí každý..............  

7. Človek, ktorý obýva Antarktídu. 

William Pál, 8.A 

 

 

Vianoce, veniec, hviezda, sviečka, ryba, 

darček, guľa, sneh 

Simona Turanová, Miška Poláková, 8.A 

 

 

Zábavné jazykolamy 

Pes spí v psej búde so psom a psími psíčatami. 

Čarovná ryba ryje rýľom v Ríme. 

Šašo so Sašou šije šály a pritom šušlavo šepkajú šu-šu-šu. 

Katka Peschlová, 7.A 

 

 

 Má to rád každý, ale ako to 

vynašli? Aj nad tým 

rozmýšľa každý. Čo je to? 

Betka Karabelev, 6.A 

 

 

Točí sa točí, nikdy sa 

nedotočí, o nej sa učíme, 

dúfam, že sa s ňou 

nerozlúčime. Čo je to? 

Damián Brambilla, 6.A 

 

 
Nemusí sa variť a ani piecť, ale na 

hostinách je to obľúbené. Čo je to? 

Mia Oravcová, 6A 

 

 

Tajnička má 19 písmen. Hľadajte 

nasledujúce slová: medovník, 

labka, oblatka, cesnak, sneh, 

palica, darčeky, naopak, Dora, 

Flora, guľa, výr, kapor, obal, 

večera, ozdoba, ryba, labka, 

medík, hviezda, ruža, anjel.  

Veľa šťastia Vám  

praje Karolína Groneová!  
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Stojím na nej každý 

deň, až pri tom aj 

zachrápem.  

Filip Kyrinovič, 6.A 

 

 

Šesť strán, šesť 

farieb. Čo je to? 

Jakub Čulík, 6.A 

 

 

Píše sa s tým na tabuľu a môže to byť 

rôznej farby. Čo je to? 

Aicha Sene, 6.A 

 

Je to na človeku 

hmatateľné, ale nie je to 

vidieť. Čo je to? 

Milan Rehuš, 6.A 

 

 

Nájdete všetkých 5 rozdielov? 

Katka Peschlová, 7.A 

 

Nájdeš všetky rozdiely? 

Karolína Fabianová, 7.A 

Zvoní to, ale nie je to zvonček. Píšem do 

toho, ale nie je to zošit. Čo je to?  

Mirka Poláková, 6.A 
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Milý Mikuláš,  

viem, že máš celý rok veľa práce, ale aj tak mám jedno želanie, do čižmičky mi, prosím, nedaj 

nič. Píšem Ti to preto, lebo viem, že na svete sú aj iné dievčatá a chlapci. Keby som Ti chcela 

napísať všetko, po čom túžim, tak b som Ti tých listov musela napísať veľmi veľa. Ale ak ma 

nechceš vynechať, tak si prosím nejakú čokoládu, ovocie, a to mi stačí. A ešte spomeniem, že 

doma celkom poslúcham. A pod stromček povedz Ježiškovi, že si prosím malé šteniatko.  

S pozdravom    Marínka Debnárová, 5.A 

Milý Mikuláš,  

     dúfam, že som celý rok poslúchala. Dúfam, že mi nedonesieš cibuľu alebo zemiak a dúfam, 

že sa u nás zastavíš a nájdeš si na nás čas. 

    Moja čižma bude prichystaná na balkóne. Veľmi by som si priala perníkovú chalúpku, nič 

viac mi ku šťastiu netreba. Keď sa nezastavíš, nebudem sa na Teba hnevať, viem, že máš veľa 

práce a ja sa budem naďalej snažiť poslúchať.  

   S láskou   Lilly Mátéová z 5.A 

Mikulášku, dobrý bratku... 
 

Jupí! Hurá! Už počuť hlasy detí, ktoré sa opäť tešia na najkrajšie 

obdobie v roku, tým obdobím sú Vianoce, deti majú množstvo snov, 

ktoré by si chceli splniť. Deti vedia byť štedré nielen k sebe, ale aj 

k svojej rodine a k svojim najbližším. Mikuláš, Mikuláš, čo mi dáš? 

Sladkosti, ale i zdravie celej rodine. Naše deti učíme, že nielen hmotné 

veci vedia ľudí potešiť, ale najdôležitejšie je zdravie, robiť radosť 

druhým. Veď sami posúďte a prečítajte si ich úprimné listy svätému 

Mikulášovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milý Mikuláš! 

     Už sa blížia Vianoce a ja som bol celý rok dobrý, preto mám od teba nejaké priania, ktoré 

by som si prial.  

     Prial by som si nový bicykel, kolobežku, topánky, loptu a autíčko. Potom by bolo dobré, 

keby si nám priniesol zdravie, jedlo do našej rodiny. Ako sa máš? Ak sa máš dobre, daj mi 

nejaké znamenie. Vďaka tomu bicyklu sa zo mňa stane kaskadér, s loptou a topánkami by som 

hral basketbal. A koľko je tam u Vás stupňov? A máte tam aj školy? Ak nie, hneď sa tam 

sťahujem. Čo tam varíte?  

So želaním všetkého dobrého Ťa srdečne pozdravuje 

Tobiáš Gregor z  5.A 
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Milý svätý Mikuláš,  

     ešte som Ti nikdy nepísala, ale všetko je raz prvýkrát.  

Viem, že v týchto končinách prinášaš len sladkosti a ovocie. Menej poslušným prinášaš 

cibuľu, cesnak, zemiaky a uhlie. To sú tiež užitočné veci, aspoň nebudú chorí. Chcem Ťa 

poprosiť o výnimku. Nemohol by si ju urobiť? Ja by som veľmi chcela nejaké plyšové zvieratko 

alebo lego. Ak mi to splníš, budem veľmi rada a sľubujem, že Ti napíšem každý rok len tak pre 

radosť.  

   Za darček už teraz ďakujem a posielam Ti veľa pozdravov.   

        Sárka Krivošíková, 5.A 

Ahoj Mikuláš,  

     rok prešiel veľmi rýchlo a znova nastal čas, kedy prichádzaš a robíš deťom radosť.  

    Mám na Teba jednu prosbu. Sprav tento raz radosť mojej babke. Býva ďaleko od nás, takže 

ju často nevidím, len cez prázdniny. Vždy sa o mňa starala a pomáhala mi, tak teraz je čas, 

aby som po Tebe poslal pre ňu darček, nejakú sladkosť, nejakú maličkosť. Viem, že máš veľa 

detí, ktoré musíš navštíviť. Mohol by si navštíviť aj túto staršiu dámu. Zaslúži si mať zas 

v očiach radosť a v srdci pocit, že niekto (jej vnuk) ďaleko na ňu myslí.  

   S pozdravom  

        Jakub Štefančík, 5.A 

Matúš Balko, 1.B 

 

 

Poslúchajte, buďte dobrí, potom si Mikuláš určite spomenie 
na malých, ale aj tých veľkých. Veríme, že všetci budete milo 

prekvapení. 
 

 

Každý má rád Mikuláša a každý by sa určite s ním chcel zahrať 

a zažiť s ním veľké dobrodružstvo. Aké by to bolo? Cestovali 

by ste na snežných saniach? Leteli na soboch? Chodili cez 

komíny a pomáhali Mikulášovi rozdávať sladkosti? Kde 

vlastne Mikuláš býva? Ako žije? 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

Noc s Mikulášom    

Stalo sa to 6.12.2017.Bol som už unavený, išiel som už spať. Zobudil som sa a koho vidím. 

Zvolal som: „Mikuláš!“ Povedal mi, že sa musím ponáhľať, lebo každé dobré dieťa čaká na to, 

kedy prídeme. 

Do rúk mi zveril rozdávanie sladkostí po celom svete, spočiatku mi to prišlo zábavné, ale 

uvedomil som si, aké ťažké bremeno je na mojich pleciach. Napokon som ho s veľkou 

radosťou prial. Rozdať toľko sladkostí? Veď to je nemožné! Našťastie mi podal čarovný prášok, 

ktorým sme sa premiestňovali. Áno, Mikuláš je moderný, už nechodí na saniach. Keď som 

uvidel dlhý zoznam detí, skoro som omdlel. S Mikulášom sme pomocou prášku chodili po 
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domoch. Bol som síce unavený, ale pocit z toho, že robím iným deťom radosť, ma hnala 

dopredu. A vlastne, prečo si si ma vybral na pomoc?“ spýtal som sa. „Si šikovný a dobrý 

chlapec a taká pomoc sa vždy zíde, veď trošku už aj ja 

starnem,“ odvetil mi.  

Začalo svitať a Mikuláš zmizol. Ja som zaspal. Zobudil som 

sa doma v mojej posteli. Myslel som si, že to bol iba sen. Ale 

nebol. Mikuláš mi ešte naposledy zakýval cez okno. A vtedy 

už navždy zmizol.  Timko Kindl, 4.B 
 

Mikuláš a ja 

Raz v noci, keď som nevedela zaspať, počula som, ako mi niekto klope na okno. „Klop, 

klop.“ Myslela som si, že sa mi to iba zdá.  

„Že by som mala preludy?“ v duchu som si vravela, a tak som si znova ľahla do postele. 

„Klop, klop.“ Tento zvuk sa zopakoval asi desaťkrát. Nakoniec som otvorila okno, bol tam 

Mikuláš! Ponúkol mi, aby som s ním išla cestovať. Prikývla som, no kto by nešiel. Videla som 

asi pol milióna ponožiek a čižiem. Jedna bola s vianočnými ozdobami a ďalšia zasa 

s ornamentami. Bolo to super. Viete, čo bolo také smiešne? Spočiatku mi ani do smiechu 

nebolo. Predstavte si, že sme sa museli pchať cez len trošku pootvorené okná. Veď predsa 

nejako sme tam museli dať tie sladkosti, no nie? Čas tak rýchlo uteká, keď vám je dobre. Po 

poslednom prepchatí cez okno som v jeho tvári rozoznala, že tento výlet na lietajúcich saniach 

sa blíži ku koncu. 

 Odniesol ma domov a rozlúčili sme sa. 

Zakývala som mu na rozlúčku a už bol preč. Bol 

dosť rýchly. Behom sekundy bol preč. Keď som si 

potom ľahla, ihneď som zaspala. Ráno som o tom 

rozmýšľala a myslím, že si to chcem zopakovať. 

„Príď, prosím, príď aj budúci rok, budem 

poslúchať!“      Hanka Miznerová, 5.A 
 

Keď pomáhate Mikulášovi 

V noci som sa zobudil na to, že mačka zhodila guľu zo stromčeka. A zrazu 

som si všimol Mikuláša! Keď som ho videl, pomyslel som si, že asi som 

poslúchal.  

Zrazu sa ma spýtal: „Pomôžeš mi prosím?“  „Áno, jasné!“  Podal 

mi vrece so sladkosťami a vyrazili sme neuveriteľnou rýchlosťou na 

jeho saniach. Mal so sebou zoznam detí, ktoré navštívime práve 

v Bratislavskom kraji. Musím vám povedať, že veľa detí poslúchalo, no 

nie však všetky. Čudoval som sa, akú má Mikuláš výdrž. 

V minulosti ľuďom pomáhal a hovoril mi, že 

Lucka Bortlíková, 3.B 

ŠKD 2  
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prekonáva únavu práve preto, že na svete sa nájdu stále dobrí ľudia. Vrátil som sa domov 

a bolo presne  00:00 a šiel som spať.  

A Ráno som si rozbalil darček a našiel som si tam mini notebook a odkaz od Mikuláša: 

Ďakujem veľmi pekne, toto je tvoja vysnívaná odmena.  Bol tam mini notebook. 

Samuel Staudt, 4.B 
 

Vyfarbite si aj Vy svojho Mikuláša. Videli ste ho už niekedy? Ak budete dobrí, určite sa to 

vyplatí. Možno aj k Vám zavíta a zoberie Vás na tajuplnú cestu, zažijete s nim neočakávané 

veci a zažijete pocit, ako je dobré druhým pomáhať. Skúste si ho nakresliť, ako vyzerá vo 

Vašich vlastných predstavách. Má vlastne červený kostým? Má dlhú bradu?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radosť detí 

Vianoce sú sviatky, 

veľké radovánky, 

každé dieťa teší sa 

na plyšového medveďa. 

Deti stavajú snehuliaka, 

čaká ich sánkovačka. 

Do školy sa nejde, 

guľovačka bude, 

deti sa tešia na darčeky, 

bábiky, rakety, hračky. 
 

Timotej Kindl, 4.B 
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Čas radosti, vianočný čas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maminkina láska 
Postieľka je mäkučká, 

je pri tebe mamička. 
 

O chvíľu už budeš spať, 

musíš mi za to niečo dať. 
 

Pusa bude veľmi sladká, 

maminka si k tebe sadká. 
 

Sofia Kurišová, 5.A 

 

 
Spinkaj, synáčik 

Hajaj, búvaj, moje dieťa, 

tvoja mama kolíše ťa. 
 

Hajaj, spinkaj, synáčik, 

nezobudí ťa už nik. 
 

Spi už, v sne nám rastieš tiež 

ako taký malý jež. 
 

Sárka Krivošíková, 5.A 

 

 

 

 

Spinkaj sladko 
Spinkaj, búvaj, dieťa milé, 

preži v noci krásne chvíle. 

Snívajú sa ti krásne sníčky, 

nad tebou sú anjeličky. 
 

Spinkaj ty mi celú noc, 

veď noc má čarovnú moc. 

Vyspinkaj sa doružova, 

budeš krásna ráno znova. 
 

Oliver Novysedlák, 5.A 

 

 

Vianočná uspávanka 
Spinkaj, dieťa, spinkaj, 

darčeky si pýtaj. 

Pod stromčekom darčeky uvidíš, 

keď pekne spíš. 
 

Vianočný stromček ozdobíme 

a darčeky pripravíme. 

Upečieme koláče, 

dáme sa po spánku do práce. 
 

Lucka Páleníková, 5.A 

 

 

Dieťa maličké 
Spinkaj, dieťa maličké, 

po maminej  kašičke. 

Čo ti má ešte navariť otec, mať? 

Ďalší deň sa budeš dobre mať. 
 

Spinkaj, dieťa krásne, 

spievame ti piesne, 

bude krátka pesnička, 

zatvor svoje očičká. 
 

Matej Michalica, 5.A 

 

 

Pomaly sa blíži vianočný čas, čas, kedy medzi ľuďmi 
panuje harmónia, radosť, šťastia a vzájomná láska. Čas, 
v ktorom by nemala vládnuť nenávisť, negatívne pocity, 
ale je to čas odpúšťania, nadväzovania pozitívnych 
medziľudských vzťahov.  Na tento čas sa tešia malí aj 
veľkí. Tešia sa na zimné športy, zimnú nádielku snehu, 
darčeky a prekvapenia. Aby to mali rodičia s deťmi 
ľahšie, predsa len budú prázdniny a detičky nebudú 
chcieť skoro spať, vymysleli krásne uspávanky. 
 

 

 

 

Spi, moje slniečko 
Spi, moje slniečko, spi sladko, 

nech si v teple moje bábätko. 

Hajaj, búvaj, sladučko,  

nech si ráno ako slniečko. 
 

Búvaj, hajaj, búvaj,  

len pekne zaspinkaj, 

ten sníček sladučký 

prinesie ti príbeh milučký. 
 

Jakub Štefančík, 5.A 

 

 

 

 

Spinkaj synáčik 
Spíže mi, spi, 

 maj krásne sny. 

A ty, vtáčik, pozor daj,  

na bubienok nebúchaj.  
 

Ty, mačička, ticho buď,  

nám bábätko nezobuď.  

A ty, psíček, nebrechaj, 

naše dieťatko neľakaj. 
 

Daniel Ray Marko, 5.A 
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Tu Vám ponúkame priestor pre Váš zázračný svet 

zo sladkostí. Nakreslite si ho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veríme, že Vaše detičky zaspinkajú a budú sa im snívať tie najkrajšie sny, v ktorých 
sa prenesú do krásnych vianočných svetov, kde vládne dobro, harmónia, svety, 
v ktorých niet krutosti a zla. Napríklad do sveta, kde všetko je z cukríkov, do sveta, 
kde majú čarovné schopnosti a môžu byť tým, kým chcú. Snite aj Vy s nami! 
Vianoce, Vianoce, dejú sa rôzne divy, kto nás možno v našich snoch navštívi? Kam 
nás povodí, čím nás prekvapí? 
 

Zázračné Vianoce 

Dúha! Zjavila sa z ničoho nič, bola 

krásna, na oblohe sa hrdo vynímala. 

„Prečo je v noci dúha?“ Aha, to som 

nepovedala, že bola čierno-čierna noc, 

len hviezdičky svietili a medzi nimi svietila 

aj tá dúha. Nedávalo mi to logiku. Z dúhy 

ku mne klesal krásny jednorožec. „Jéj, to 

je moje obľúbené zázračné zvieratko!“ 

zvýskla som od radosti. Bola som celá bez 

seba, bol krásny a povedal mi: „Vezmem 

ťa do mojej ríše.“ A čo som nevidela? 

Jeho krajina bola celá zo sladkostí. Stoly 

vyzerali ako horalky, mňam, lustre 

pripomínali pomarančové, malinové 

cukríky, dokonca aj tak chutili, no viac 

neprezradím, možno aj vy to zažijete.  

 

 

Dieťatko spi 
Spi, dieťatko, spi, 

spi v modrej košeli. 

Spi v bielych perinkách, 

každý ťa má rád. 
 

V spánku pôjdeš do lesa, 

sú tam dobré zvieratká, 

môžeš sa tam s nimi hrať, 

len musíš pekne zaspinkať. 
 

Samuel Abrahám, 5.A 

 

 

 

 

Spinkaj moje malé 
 

Spinkaj, moje malé,  

ešte nespíš stále, 

spinkaj moje maličké,  

urob radosť svojej mamičke. 
 

Na viečka ti sadá spánok,  

líčka jemne ovieva vánok. 

Spinkaj, spinkaj, synček malý, 

narastú ti silné svaly. 
 

Ondrej Štefančík, 5.A 
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Ako by mohol vyzerať tento svet zo sladkostí? Nuž, nechám si to pre seba, jednorožec ma 

zobral domov s plným bruškom sladkého. Na rozlúčku som zakričala: „Ďakujem, toto bol môj 

najlepší vianočný darček. Toto sú tie moje najkrajšie Vianoce!“   

Hanka Miznerová, 5.A 
 

Zázraky sa predsa len dejú 

Nastali Vianoce a ja som bol smutný. Niečo mi stále k vianočnej atmosfére chýbalo, rodičia 

tu boli, boli tu aj starí rodičia, ale Vianoce boli stále také isté, nič nové.  

 „Áááá,“ zjačal som. Spod stromčeka sa vynorili rozprávkové bytosti. Hrali sme sa 

a radovali a ja vám prezradím, čo všetko sme zažili. Aby som vedel ísť do ich sveta, darovali mi 

kúzelné schopnosti. Vedel som lietať a čarovať. Vedel som premieňať veci a premiestniť sa.  

Joj, aké bolo super lietať v oblakoch, vytvárať podzemné chodby. No zrazu som sa zakýval 

a spadol som z oblakov. „Jááááj, zomriem,“ kričal som do všetkých strán a popritom som 

mával rukami. „Čo to je? Veď ja viem lietať. Je to možné?“ Taká otázka, veď som mal predsa 

čarovné schopnosti. Chýbali mi tu však moji rodičia, čarovná rodinná atmosféra.  

Veľmi sa mi to páčilo, no nedalo sa nič robiť. Keď nadišiel čas, tak sme sa rozlúčili. Bolo to 

smutné. Tieto Vianoce boli najkrajší zo všetkých. No aj tak najviac na svete milujem svoju 

rodinu a chvíle strávené s ňou. Škoda, že už nemajú toľko fantázie, inak by som ich zobral na 

takúto dobrodružnú cestu so sebou. Timko Kindl, 4.B 

 
Vianoce, Vianoce, konečne sú zas... Vianoce, Vianoce, prinášajú radosti čas. Vianoce, 
Vianoce čas zázrakov, veselosti, Vianoce, Vianoce, užívame si toto obdobie do sýtosti. A čím 
je toto obdobie okrem vzájomného  obdarovávania výnimočné? Neviete? Práve atmosférou 
vzájomného pomáhania, organizujú sa dobročinné akcie na pomoc ľuďom v núdzi, 
organizujú sa akcie na pomoc  ľuďom bez domova. Práve pomáhanie by sa malo stať ľuďom 
nie výnimočným, ale práve naopak – samozrejmým počas celého roka!  
 

Pomoc druhým - prečo je dôležitá? 
Bez pomoci druhých by sme sa v bežnom živote určite nezaobišli.  No viackrát sme to 

práve my, ktorí pomôžeme svojím blízkym, kamarátom, no i neznámym ľuďom. A cez Vianoce, 

sviatky lásky, pokoja, pomoci a radosti by sme sa mali  zamyslieť nad tým, ako môžete 

ostatým ľuďom pomôcť a potešiť...  

Milé slovo: milým slovom, milou vetou nikdy nič nepokazíte, práve naopak, niekto iný 

bude mať deň krajší. Niekedy stačí, ak niekoho pozdravíte, zaželáte mu všetko dobré, zaželáte 

pekný deň, týždeň. Už len slovíčka ďakujem, prosím vyčaria aj neznámym ľuďom úsmev na 

tvári. Aj takto môžeme prispieť k lepšiemu svetu.  
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Objatie:  krásny darček pre toho, koho ľúbite. Týmto všetkým spravíte lepší zajtrajšok! Nie 

sme zvyknutí objímať neznámych ľudí, to je jasné, ale mnohokrát aj to je krásne, ani nemusíte 

vedieť, ako druhému vyčaríte úsmev na tvári. Ak vidíte niekoho, kto je smutný, skúste ho 

vypočuť, prihovoriť sa mu, keď to je vhodné, aj objatie je 

znakom toho, že nám aj na iných záleží. 

Drobný darček: netreba iným kupovať veľkolepé darčeky, 

netreba kupovať nový mobil, počítač, drahé oblečenie, peniaze 

a moc neprinášajú dobre, už je veľa ľudí naučených, že práve 

honosnými darčekmi si dokážu získať srdcia druhého. My nie 

sme toho názoru. Z lásky a vlastnoručne vyrobený darček, to je 

to, čo sa dnes cení. Môže to byť len malá sladkosť, aj tým 

ukážete svetu, že vám na ňom záleží. 
 

Zamyslite sa... 

A že neviete, ako pomôcť, či potešiť? Nezúfajte! Sú tu pre vás cádroviny a náš dnešný 

článok o ľudskosti, pomoci a tolerancii.  

Čo spravíte, keď dostanete od rodičov 10 eur? Ak ste obyčajnou tínedžerkou, 

pravdepodobne pôjdete do nákupného centra a peniaze miniete na nejakú voňavku či 

oblečenie. Ale sú tu ľudia, ktorí tieto peniaze potrebujú viac ako vy. Stovky detí majú rôzne 

vážne choroby a namiesto toho, aby sedeli pri vianočnom stromčeku a rozbaľovali si darčeky, 

ležia v nemocničnej posteli a možno podstupujú nejakú zložitú operáciu!  Aj psíkovia 

v útulkoch strávia zimné noci v studených kotercoch. Vieme, že je to pre dnešnú mladú 

generáciu trošku zvláštne investovať peniaze týmto spôsobom. No prečo to aspoň neskúsiť? 

Prečo neskúsiť si zobrať domov krásneho psíka a starať sa oň, prečo sa nepodeliť s tými, čo to 

potrebujú. Tak skúste teraz porozmýšľať, kam by sa podelo vaše vreckové?   

    Tamarka Dimunová, BiankaJanitorová, 7.A 
 

Robme tento svet lepším, odstráňme zvyk, že šťastní je len ten, kto má veľa, kto má 

peniaze, moc, majetok. Kto je vlastne šťastný? Ako definovať šťastného človeka? Spoznáte 

sa v ňom? Skutočne šťastný človek: 

 má dobré srdce, pomáha druhým v núdzi, vie sa podeliť, nie je sebecký, záleží mu aj 
na druhých, 

 má okolo seba dobrých priateľov, ktorí mu pomôžu v núdzi a nebavia sa s ním len 
preto, lebo ho potrebujú, môže sa na svojich priateľov kedykoľvek obrátiť, 

 má okolo seba harmonickú rodinu, v ktorej si navzájom pomáhajú, členovia rodiny sa 
navzájom ľúbia, pomáhajú si, 

 vie milovať a je milovaný. 
 je zdravý, aj keď ho sem-tam trápia choroby, uvedomuje si, že niektorí ľudia na svete 

sú na tom horšie,  
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 napriek neúspechom sa nikdy nevzdáva, má pevnú vieru, má pozitívne sebavedomie 
napredovať ďalej, 

 nebaží po peniazoch za každú cenu, za svojimi 
cieľmi nejde aj za cenu zrady, poníženia druhých, 
ale žije čestne, 

 je úprimný, neklame, pretože vie, že klamstvo je zlé 
a mnohokrát býva odhalené a môže to mať preňho 
zlé dôsledky, 

 má svoje záľuby, ktorým sa venuje, 
 riadi sa pravidlom: Rob druhému to, čo chceš, aby robil on tebe. 

 

Zasaďte svetielko nádeje na krajší a lepší svet nielen na Vianoce, ale každý deň, každú 

minútu, každú sekundu chceme v správach počúvať nie to, že sa dejú zlé veci, ale to, že 

ľudia konajú dobré skutky.  Vaša redakcia časopisu Cádroviny 
 

Podanie pomocnej ruky 

Slovo pomoc je veľmi často používané v našom každodennom živote. Doma sa snažím 

pomáhať rodičom. Mamine pomáham s rôznymi domácimi prácami. Utriem prach, 

povysávam, pomáham pri varení. Tatinovi zase rada pomáham pri prácach okolo domu. Sú 

zaujímavejšie ako tie doma, ale aj omnoho ťažšie, kosím trávu, ukladám drevo do drevárne.  

Moji rodičia mi tiež pomáhajú. Pomáhajú mi s učením, pri rozhodovaní, ale aj so 

starostlivosťou o psíka, hlavne pri trénovaní povelov. Moji starí rodičia tiež pomáhajú 

rodičom. Keď sú prázdniny, môžem byť u nich, kým sú rodičia v práci. Keď babka pečie, vždy 

urobí jeden koláč aj pre nás. Tatino im zase pomôže s prácou v záhrade. Pomáhame aj 

zvieratkám, ktoré chodíme kŕmiť na farmu a strážime malé zvieratká, keď ich majitelia idú na 

dovolenku. Pomáhame si navzájom v škole a medzi kamarátmi. Učitelia nám pomáhajú 

porozumieť učivu a sú pre nás vzorom, ako si navzájom pomáhať.  Vieme, že pomoc môže mať 

aj veľmi dôležitý význam: poskytnutie prvej pomoci, privolanie policajtov, hasičov na pomoc. 

Pomoc teda nie je len slovo, ale aj dôležitá súčasť nášho života.  

Tamarka Lentvorská, 4.B 

Komu sa nelení, tomu sa zelení, ten rád aj pomáha 

Každé leto chodíme na chalupu. Prídu tam moji starí rodičia a bratranci. Spolu nás tam býva 

10 až 12. Každý z nás tam má nejakú prácu. Môj ocino, starý otec a ujo Štefan robia na stavbe 

nové šopy. Tiež zvyknú píliť a rúbať drevo, aby sme mohli kúriť a variť. Keď ma ocino zavolá, 

aby som mu pomohla, tak ochotne idem. Pomáham natierať dosky na plot, vyťahujem 

z dosiek klince, ukladám pod strechu napílené drevo. Pomáham aj v dome, aj na záhradke, 

vysávam, nosím drevo do kuchyne, prikrývam stôl pred obedom, pomáham pri príprave 

obeda. Chalupu máme na Liptove, a preto chodím zbierať lesné plody a huby. Pomáhame si 

navzájom, aby sme mali čas na oddych a spoločné hry a výlety, ale to už je iný príbeh.  

  Alica Gašperíková, 4.B 
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Keby som mal/mala čarovný prútik 

Viem, že mnoho ľudí na svete potrebuje pomoc, keď pozeráme správy, vidíme krivdu, 

nespravodlivosť, zlo, ale svet by sa mal uberať úplne iným smerom. Čarovným prútikom by 

som zariadila, aby sa ľudia nesmiali starým ľuďom, aby si radšej pomáhali. Zariadila by som, 

aby sa mala dobre aj naša príroda, aby sa nerozhadzovali smeti a nerobil sa neporiadok.   

       Emka Garayová, 6.A 

S čarovným prútikom sa dá vykonať mnoho vecí, by sme mali konať dobré veci. Aj ja by som 

urobil dobré skutky. Pomohol by som zo zlej situácie ľuďom, ktorí to potrebujú, vyčaroval by 

som im strechu nad hlavou, pitie, jedlo. Odčaroval by som všetky továrne, ktoré znečisťujú 

planétu.   Bruno Bajza, 6.A 
 

Moje kúzelné srdce... 

Raz ráno v škole sme mali písať tri písomky. Ja som si prial, aby som tie písomky nemusel písať 

a čo sa nestalo... zrazu som sa ocitol doma. „Čo, kde to som?“ Chytil som diaľkový ovládač a 

išiel som si pozrieť televízor, kde hovorili o zlej situácii detí v Afrike, prial som si, aby tieto deti 

dostali veľa jedla. Akoby zázrakom bola v televízii nová správa: Deti v Afrike majú dostatok 

jedla a ďakujú tomu, kto im to jedlo dal. Nabudilo ma to. „Tak, komu pomôcť teraz?“ Pomyslel 

som si na deti v detských domovoch, pretože sa nemajú dobre a prial som si pre ne darčeky 

a aby sa mali dobre. A čo vy? Ak máte možnosť a hoci nemáte čarovný prútik, majte kúzelné 

srdce a pomáhajte.  Andrej Tomaščin, 6.A 
 

Ako však zabezpečiť, aby obdobie Vianoc bolo ešte krajšie a zábavnejšie? To sa dočítate 

v našom článku! Tak s chuťou do toho! 

1. Približne týždeň pred štedrým večerom napečte medovníky, perníky a iné maškrty. 

Vianoce nie sú sviatkami len pre rodinu, ale aj pre priateľov, preto verte, že ich potešíte, 

ak im jeden z vašich perníkov zabalíte a darujete s pekným vianočným prianím.  

2. Všetko je krajšie vyrobené od srdca, ako keď je to kupované. A o vianočných dekoráciách 

to platí desaťnásobne. Čo tak si vyrobiť ozdoby, priania alebo aj vlastný  

adventný kalendár, do ktorého rodičia deťom každý deň schovajú nejakú maškrtu? 

Nápadov je neúrekom...  

3. Na Vianoce sa dá veľmi dobre využiť, ak viete pracovať s počítačom a fotoaparátom. 

Najprv nafoťte pekné fotografie pod vianočným stromčekom, poprípade s tematickými 

čelenkami so sobími parohami, ktoré sa dajú zohnať v rôznych obchodoch. Váš rodinný 

počítačový génius ich môže potom pekne upraviť a poslať aj členom rodiny, ktorí nemôžu 

byť cez sviatky s vami. Takto im môžete podarovať pekné fotografie v rámčekoch alebo 

vyrobiť nástenku, na ktorej budú vyobrazené rôzne udalosti z vášho života a zo života 

vašich priateľov, rodiny. 

4. Netradičné vianočné zvyky, ktoré boli pre našich predkov nenahraditeľné, dnes už v 

niektorých domácnostiach úplne vymizli. Nie je to škoda? Skúsme ich spoločne trochu  
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oživiť a obohatiť! U nás doma každoročne napríklad prekrajujeme jabĺčko, ak má jadro 

tvar hviezdy, budeme mať šťastie a nájdeme cestu domov, ďalej môžete vyrobiť adventný 

veniec alebo si zahrať hru AKTIVITY (viď nižšie) v netradičnom vydaní. Len pre Vás sme ich 

vyrobili. Spoločenské hry vždy utužujú rodinu.    Bianka Janitorová, 7.A 
 

Aj 3 B vie, že vianočné obdobie má svoju magickú moc, že je to obdobie, kedy si môžeme 
navzájom pomáhať a je to obdobie, kedy môžeme tráviť veľa času so svojou rodinou.  
 

Čo sa Ti páči na Vianociach?  

 Na Vianociach sa mi páči, že sa môžeme stretnúť so svojimi blízkymi. Sashka Kučová, 3.B 

 Na Vianociach sa mi páči, že je to voľný čas s rodinou, hráme sa spoločenské hry a niekedy 

prídu aj starí rodičia.  Veronika Kovalčíková, 3.B 

 Na Vianociach sa mi najviac páči tá čarovná atmosféra.  Jakubko Balko, 3.B 

 Páči sa mi, že sme všetci spolu a ešte sa mi páči vianočná večera.      Denisko Artim, 3.B 

 Na Vianociach sa mi veľmi páči, keď môžeme byť v kruhu rodiny. Barborka Rejleková, 3.B 

Čo robí Vianoce čarovnými? 

 Vianoce robí u nás doma čarovnými tá vôňa zo včelích plastov a ten nádherný pocit 

z vyzdobeného stromčeka. Veronika Kovalčíková, 3.B 

 Vianoce sú nádherný sviatok, ale u nás doma je atmosféra čarovná hlavne preto, že sme 

spolu, spolu večeriame a je to tak dobre, pretože čas strávený s rodinou je to 

najčarovnejšie. Barborka Rejleková, 3.B 

 U nás doma robí Vianoce čarovnými atmosféra večere a rozvoniavajúcich koláčikov. 

Denisko Artim, 3.B 
 

Čo by si si želal pre iných, keby máš čarovnú moc?  

 Ja by som chcel, aby boli zdraví. Adamko Markovič, 3.B 

 Chcela by som pre tých, čo sú na vozíčku, aby mohli chodiť a aby sa spolužiakom darilo 

v škole. Veronika Kovalčíková, 3.B  

 Pre iných by som si želala, aby boli zdraví, šťastní a aby ešte dlho žili. Sashka Kučová, 3.B 

 Aby sme si všetci vychádzali v ústrety.  Barborka Rejleková, 3.B 

 Želala by som si, aby sa všetci mali radi a aby boli k sebe láskaví.  Miška Deáková, 3.B  

 

 

 

 

 

 

 
Alan Rakický,  3.B Branko Olah,  3.B 

Robko Weber,  3.B 
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VIANOČNÉ AKTIVITY, ako na to?  

Vystrihnite si nasledovné kartičky. Všetky kartičky si dajte na jednu kôpku, pozor, je 
nutné, aby ste kartičky dobre zamiešali. Hra je ručená pre 4 a viac hráčov. Vytvorte 
dvojice spoluhráčov. Vždy začína jedna dvojica, ktorá si z tej jednej kôpky potiahne 
jednu kartičku. Ak si potiahne: 

- žltú kartičku, musí danú vec, aktivitu ukazovať, 
- zelenú kartičku, musí danú vec opísať tak, aby nepoužil základ slova, 
- modrú kartičku, musí danú vec nakresliť. 

Ak spoluhráč uhádne, kartičku si zoberiete. Cieľom hry je, aby dvojica spoluhráčov 
získala čo najviac kartičiek. Kartičky sú spojené s vianočnou tematikou. 
 

ZVONČEK SNEHOVÁ VLOČKA HVIEZDA 

VIANOČNÉ OPLÁTKY 
VIANOČNÁ RUŽA PERNÍKOVÁ CHALÚPKA 

DARČEK 
ANJEL MEDOVNÍČKY 

SNEH ADVENTNÝ KALENDÁR ŠTEDRÁ VEČERA 

KOMÉTA 
VIANOČNA GUĽA 

KAPOR 

OZDOBOVANIE 
STROMČEKA 

SNEHULIAK SOB 

OZDOBOVANIE 
MEDOVNÍKOV 

VIANOČNÝ KAPOR BETLEHEM 

VIANČONÁ VÝZDOBA 
VIANOČNÁ POHĽADNICA VIANOČNÉ PRIANIE 

STAVANIE SNEHULIAKA VIANOČNÁ ATMOSFÉRA DARČEKOVÁ POUKÁŽKA 

SÁNKOVANIE VIANOČNÝ ZVYK LYŽOVANIE 

 
 

Veľa zábavy Vám praje Karolína Groneová! 
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Vianočná nálada 
Na Vianoce pokoj vládne, 
stres a zlosť z vás opadne. 

Na Vianoce sa obdarujeme, 
krásny darček dostaneme. 

 

Krásny sviatok Vianoce sú, 
veľa zážitkov nám prinesú. 
To, čo dostaneme, si vážme 
a Vianoce si navždy strážme. 

 

Katka Peschlová, 7.A 

 

 
 

Ako je možné ešte si naladiť tú správnu vianočnú atmosféru?  
 Pustite si vianočné pesničky. 

 Pozrite vianočné filmy (odporúčam film Eloiz) 

 Zapáľte si sviečku alebo oheň v krbe. 

 Pite čaj alebo horúcu čokoládu. 

 Pozorujte z okna padanie snehu a štebot sýkoriek. 

 Upečte si vianočné pochúťky (nič nie je lepšie ako 

dom rozvoňaný škoricou). 

 Hrajte sa spoločenské hry. 

 Osvieťte si dom rôznymi svetielkami a sviečkami. 

 Čítajte dobrú knihu/choďte sa prejsť do lesa 

a vychutnať si krásu bielej prírody.      

    Emmka Benková, 8.A 
 

Vianoce podľa mňa... 
 Spoločne si zaspievame vianočné koledy. 

 Postavíme si spolu vianočný stromček. 

 Na štedrovečernom stole budeme mať kapra a zemiakový šalát. 

 Po krásnej večeri si s radosťou otvoríme darčeky. 

 Budeme čakať, kým začne snežiť a celý dom si vyzdobíme svetielkami. 

 Napečieme medovníčky a linecké koliečka.  

 Do misky nalejeme vodu, rozbijeme orech, do ktorého vložíme sviečku a budeme mať 

krásnu vianočnú atmosféru.  Kristián Krumpál, 8.A 
 

 

Ako sa zabaviť  cez Vianoce? 
 Guľovať sa. Do tejto aktivity zapojte aj svoju rodinu, zabavíte sa, zasmejete, ale dajte 

pozor, neguľujte nikoho do hlavy, pretože môžete niekomu ublížiť, ale skôr do nôh.  

 Stavať snehuliaka. Dokonca môžete spoločne v rodine a s kamarátmi vyhlásiť súťaž 

o najväčšieho snehuliaka, môžete do súťaže zapojiť aj susedov, možno sa z nej stane 

tradícia a vytvoríte slovenský rekord stavania snehuliakov. 

 Piť teplý čaj a pritom rozprávať sa. Toto Vám vytvorí príjemnú atmosféru, je potrebné sa 

v živote zastaviť a pospomínať si na rôzne príhody, povedať si nevypovedané, relaxovať 

pri rozhovore.  

 Hrať spoločenské hry. Môžete využiť naše vianočné aktivity, spoločne sa zahrať hry pre 

viacerých hráčov a učiť sa spoločne sa tešiť, nesmútiť z prehry, podporovať sa navzájom.  

 Spať. Spánok je pre niekoho radosťou, nemusí skoro ráno vstávať, môže dlhšie zotrvávať 

vo svete snov.   

Katka Peschlová, 7.A 

 

Nelka Halganová, 1.B 
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Vianoce u nás... 

Vianoce u nás sú vždy pekné, 

pri stromčeku pekne v teple. 

Možno dostanem pod stromček bábiku 

a možno zošit na matiku. 

Na Vianoce sa dobre napapaj 

a potom sa k nám ponáhľaj. 

Rýchlo dáme ozdoby na strom 

a sme v dome pokojnom. 
 

List  Ježiškovi dáme, 

ja chcem vytiahnuť von sane. 

My máme Vianoce skvelé 

a veríme, že budú  aj biele. 
 

Lenka Líšková, 3.A 

 

Vianoce sú krásny čas 

Vianoce sú krásny čas 

a v roku sú iba raz. 

Prišiel mesiac december, 

viac vám o ňom rozpoviem. 
 

Za oblôčkom sniežik padá, 

čože je to za paráda. 

Všetko vôkol biele je, 

detský džavot všade je. 
 

Očká plné radosti sú, 

veď prišla zima, čas Vianoc je tu! 

V izbičke sa týči jedlička, 

na vrchu sa blyští hviezdička. 
 

V kuchyni to rozvoniava, 

Anička už nakukáva. 

Mama pečie medovníčky, 

potrebuje jej šikovné rúčky. 
 

Danka Barbora Tomaščinová, 3.A 

 

Vôňa Vianoc 

V izbe vonia jedlička, 

navrchu sa blyští hviezdička. 

Deti žiaria od radosti, 

prichádza zas čas Vianoc, 

čas radosti a veselosti. 
 

Veľký zhon už vládne v meste, 

všetci už kupujú darčeky iste. 

Robia radosť malým, veľkým,  

černochom i nám bielym. 
 

Vianoce tu nie sú preto,  

aby sme si sadli za stôl preplnený jedlom. 

Ježiško sa vtedy pre nás narodil, 

aby naše srdcia otvoril. 
 

Skloňme sa k nemu tichučko 

a dovoľme mu, aby navštívil naše srdiečko. 

Buďme všetci dobrí k mame, tatovi, 

učiteľke, dedkovi i babke, k sestre i k bratovi. 
 

Vianoce sú o láske a pokoji, 

 radosti z pomoci druhým 

 a o našom Ježiškovi. 
 

Matúš Tomaščin ,3.A   

 Štedré Vianoce 

V jeden Štedrý večer sedela pri stole rodina. Lina sa pozrela z obloka a tam vidí dievčatko bez 

topánok, bez zimníka. Zima mu bola. „Zoberieme ju k nám do tepla,“ vraví Lina. Maminka jej vraví, 

že ak má rodinu, nech si ju zoberie, aby si nemysleli, že kradnú deti. Ale Lina išla von a dievčatko 

zobrala domov. Spýtali sa jej odkiaľ je. Ona vraví: „Ja som z detského domova, ale nedávajte ma 

tam prosím.“ „ Prečo?“ „Tam som nešťastná, tam som stále sama.“ Mamina zavolala do detského 

domova, že majú ich Katku, a dnes u nich ostane. Súhlasili. Vianoce oslavovali spolu. Na druhý deň 

prišli do detského domova a tam rozdávali darčeky aj ostatným deťom. Bolo to nádherné pozerať 

sa na tie šťastné tváričky. Šťastné a veselé!  Ema Brunovská, 3.A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Adam Markovič,  3.B Daniel Hájek,  3.B 
Juraj Babušek,  3.B Kristína Gerberová,  3.B 

Želáme si, aby všetci 

ľudia mali krásne 

Vianoce, pomáhali si 

a mali veľa darčekov, 

nezabúdajte, že aj malý 

darček je symbolom toho, 

že na druhých myslíme 

a máme ich radi. 
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„Čooo? Práve si mi vyrazila dych, naozaj super!“ Zaujímalo by Vás, kto vyslovil túto vetu 
a prečo? „Takúto izbu chcem na Vianoce!“ Už sme Vám napovedali... Ak máte radi Vianoce, 
tak Vás bude určite zaujímať, ako si spraviť super vianočnú izbu. 
 

Ako si spraviť super vianočnú izbu? 
1. Najprv si izbu pekne upracte a poukladajte veci na miesto. Vaša izba musí mať aj nejaký 

priestor na tú výzdobu, nemôže byť v neporiadku! Taktiež musí dobre vyniknúť a biť do 
očí všetkým návštevníkom, ktorí do vašej izby vkročia. 

2. Keď máte poriadok, začnite vyrábať nejaké veci na skrášlenie. Prvý výrobok bude veľmi 
jednoduchý. Pomocou lepiacej pištole vyrobíte snehové vločky, ktoré budú slúžiť ako 
nálepky na okná. Najprv nakúpte nejaké trblietavé náplne do lepiacej pištole a pokiaľ 
nemáte ani lepiacu pištoľ, tak si ju kúpte. Potom si zožeňte ešte jeden euroobal a na ten 
začnite pomocou lepiacej pištole vytvárať snehové vločky alebo snehuliakov, jednoducho 
všetko, čo vám napadne. Nechajte ich uschnúť a následne ich z euroobalu odlepte. 
Nakoniec s nimi poputujte rovno na okná!  

Typ č.1: Takto si môžete vyzdobiť okná aj na Halloween a iné sviatky  
3. Predstavíme aj náročnejšiu vec na výrobu, ale taktiež je veľmi pekná a pokiaľ máte 

šikovné ruky na strihanie a šitie, tak to hravo zvládnete. Potrebujete flyšovú látku zelenej 
farby (ale môže byť aj iná), dostatočne silnú niť, ihlu a vatu na výplň. Totiž, budete robiť 
vianočné stromčeky! Najskôr si vystrihnite dva rovnaké stromčeky z flyšovej látky. Potom 
môžete do nich vyšiť aj hviezdičky (do obidvoch). Urobíte to tak, že pichnete zospodu, niť 
pretiahnete a nezabudnite mať na konci urobený uzlík. Potom krížom pichnete a opäť niť 
pretiahnete. Takto budete ďalej vytvárať hviezdy, keď už nebudete mať dosť látky na 
ďalšiu, kúsok si odstrihnete a urobíte pevný uzol. Keď to máte, opäť si zoberte dlhý kus 
nite, stromčeky si dajte na  seba a zase pichnite zospodu (majte na konci uzlík) 
a pretiahnite niť. Potom pichnite zospodu, ale niť nepretiahnite celkom úplne, vytvorí sa 
vám také očko a cez to prejdete ihlou a zatiahnete. Takto naďalej pokračujete a tesne pre 
koncom si nechajte miesto a cez to miesto naplňte stromček vatou. Potom miesto zašite 
a opäť urobte na konci uzlík. Stromček je hotový! 

Typ č.2: Takto si môžete urobiť aj rôzne postavičky. 
Typ č.3: Pokiaľ chcete stromček zavesiť ako ozdobu na 
stromček, niekde na vrchu vytvorte ešte očko na 
zavesenie. 

 

Prajem Vám pekné Vianoce a prežite ich pekne s rodinou  
a nebojte sa pochváliť svojou krásnou vianočnou izbou!  
Karolína Fabianová, 7.A 
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Návrh výzdoby (ŠKD 2) 

 

 

 

 

 

 

Ako prekvapiť na Vianoce učiteľov? 
Učitelia nás prekvapujú písomkami, ale aj voľnými hodinami a výletmi celý školský rok, tak 

prečo by sme my, žiaci, nemohli pre nich spraviť nejaké to prekvapko práve na Vianoce, 

sviatok, kedy sa všetci navzájom obdarovávame? Tu je zopár zaručených tipov (samozrejme 

len dobrých), ako učiteľov prekvapiť. 

1. Nezabudnite si domácu úlohu, ktorú vám učiteľ dal! Takto učiteľovi nepokazíte deň 

a aspoň bude docenený a bude mať pocit, že tie domáce úlohy nedáva zbytočne. 

2. Prekvapením by mohlo byť aj venovanie na tabuli. Samozrejme, nerobte ho až na celú 

tabuľu, stačí len na polovicu, lebo keď ho urobíte na celý priestor vašej tabule, učiteľ 

nebude mať na čo písať (aj keď vám možno o to ide), ale dáte mu len zbytočnú prácu a aj 

tak vaše prianie zmaže, takto ho možno nechá aj celý deň. 

3. Doneste mu nejaké vianočné koláče a k tomu darček! Vianočné maškrty ešte viac ocení, 

pokiaľ budú vašej výroby a darček (napríklad stromček z predchádzajúceho návodu na 

ozdobenie izby) mu spraví vážne radosť. Darček mu vyrobte alebo kúpte podľa jeho záľub 

a dajte mu to pekne zabalené aj s koláčikmi. Ak koláče nebudete mať ešte napečené, 

nevadí to, dajte mu len darček. 

4. Snažte sa byť na jeho hodine, prípadne hodinách aktívni! Je to preňho ako pohladenie na 

duši, lebo vie, že sa mu podarilo niečo vás naučiť.  

5. Pokiaľ máte v triede neporiadok, upracte ju. Učiteľa to milo prekvapí a pochváli vás za to. 

Ak má niekto z vás malý umelohmotný stromček, môže ho doniesť do triedy a tam ho 

nejako vyzdobíte. Triedu môžete aj nejako pekne vyzdobiť nejakými papierovými 

reťazami alebo hocičím, čo vám napadne.  

6. Buďte milí a snažte sa mu robiť len dobrú náladu  Karolína Fabianová,7.A 
 

Anekdoty zo života žiakov a učiteľov 
Vianoce sú aj zábavy a dobrej nálady čas, chceme Vás, učiteľov, 
rozosmiať zas, no nie uraziť, ale dobre naladiť! My vieme, že ste tu vždy 
pre nás a pomáhate nám. 

 
 
 

 

 

Pani učiteľka sa pýtala žiačky: „Povedala si doma, že si dostala 

päťku?“ „Áno,“ odpovedá žiačka. „A čo na to rodičia?“ vypytovala 

sa pani učiteľka. „Nič, neboli doma.“ 

Veronika Štajgárová, Nina Nováková, 7.A 
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Je to učiteľka, ktorá sa zaoberá vedou. Je 

veľmi múdra. Učí na druhom stupni. Je 

pomerne vysokej postavy. Učí 3 predmety. Učí 

tu veľmi dlho. Má krátke vlasy. 
 

Kto je to? ______________ 

Je to učiteľka ktorá sa zaoberá vedou. Je 

vysokej postavy. Má dlhé vlasy. Učí tu 

celkom krátko. Učí na druhom stupni. Je 

milá a dobrá. Učí 3 predmety. 

Kto je to? ___________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Spoznali by ste našich učiteľov na základe ich charakteristiky? 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ďalšie charakteristiky našich učiteľov čakajte v ďalšom čísle!    Katka Peschlová, 7.A 
 

A spoznali by ste naše detičky zo 4.B? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Deti, zatvorte knižky a pobaľte sa!“ „Pani 

učiteľka, ale ja sa do tašky nezmestím!“ 
 

„Deti, dnes sa naučíme vybrané slová!“  

„A môžeme si vybrať sami, ktoré sa naučíme?“ 

Sárka Pigová, Kika Kubová, 7.A 

 

 

Pani učiteľka vysvetľuje deťom opis 

lopty: „Je to guľaté a má to tvar kocky.“
  

David Svitek, 7.A 

 

 

Pani učiteľka sa na hodine biológie pýta: „Čo je 

väčšie ako slon?“ „Moja hlava pri rozmýšľaní.“ 

Karolína Fabianová, 7.A 

 

 

Pani učiteľka na anglickom jazyku: „Otvorte 

si notebook.“ „Ale my notebooky nemáme, 

my máme iba zošity.“   

Natálka Hatyinová, 6.A 

 

 

Pani učiteľka: „Andrej, vymenuj mi dve 

zámená.“ 

„Kto? Ja?“ „Výborne!“ 

Andrej Tomaščin, 6.A 
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Horúce kreslo 
Čas letí, mnohí kamaráti, známi od nás odchádzajú, mnohí do našich životov prichádzajú. 
Každý človek, ktorý vstúpi do našich životov, v nás niečo zanechá. Aj na našej škole sme sa 
museli rozlúčiť s niektorými pani učiteľkami, ale zároveň aj k nám zavítali aj nové pani učiteľky, 
ktoré Vám chceme predstaviť. Zavítala k nám aj pani učiteľka francúzskeho jazyka Katarína 
Budošová, pani učiteľka chémie Miriama Mišove a pani vychovávateľka Veronika Sitárová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako ste sa dostali k francúzštine? 

Na základnej škole sme mali dva jazyky. Francúzštinu a angličtinu. Všetci z našej triedy chceli 

ísť na angličtinu, tak nás rozdelili podľa abecedy, prvá polovica išla na angličtinu a tí ostatní 

išli na francúzštinu. A ja tým pádom, že som bola na „Š“, išla som na francúzštinu. Potom sa 

to so mnou tiahlo až na vysokú školu. 
 

Máte aj iné zamestnanie? 

Áno. Pracujem pre americkú firmu v odvetví obstarávania na francúzskom trhu. 
 

Aké sú Vaše hobby? 

Vo voľnom čase sa najradšej venujem športu najme lyžovaniu, behaniu a jóge, no 

nepohrdnem ani čítaním. 
 

Prečo ste sa rozhodli pre školstvo? 

Pre školstvo som sa rozhodla preto, lebo som chcela robiť aj niečo iné.  

Mala som potrebu niečo zo seba dať. 
 

Prečo ste sa rozhodli práve pre našu školu? 

Pre túto školu som sa rozhodla preto, lebo ju mám najbližšie. Taktiež som tu mohla učiť 

francúzsky jazyk.    Otázky: Karolína Groneová, 7.A 

 

 
Pani učiteľka Mišove, prečo ste sa rozhodli práve pre túto školu? 

Od bývalého pána učiteľa Gulaia som na túto školu počula len samé pozitívne ohlasy. 
 

Páči sa vám tu? Ak áno, prečo? 

Áno, páči sa mi tu. Vždy z tejto školy odchádzam pozitívne naladená a plná energie. 
 

Čo robíte vo svojom voľnom čase? 

Venujem sa rôznym športom, fotografovaniu a hlavne cestovaniu. 

Prečo ste sa rozhodli práve pre chémiu? 

Chcela som viacej rozumieť chémii, ako mi ju kedysi vysvetlili moji učitelia. 
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Chceli ste byť pani učiteľkou? 

Ja som nikdy nechcela byť učiteľka. Ja som chcela byť detektívka. Zmenila som názor až v 4 

ročníku na gymnáziu, keď som si vyberala školu.    

Otázky: Katka Peschlová, 7.A 

 

 

 

Pani vychovávateľka Veronika Sitárová, vy okrem vychovávateľky máte vyštudované 

učiteľstvo nemeckého jazyka. Kde ste študovali? 

Študovala som na Univerzite Komenského v Bratislave, najviac ma bavila psychológia, je to 

najzaujímavejšia veda, ktorá súvisí s medziľudskými vzťahmi. 
 

Aké máte predchádzajúce skúsenosti v oblasti učenia? 

Robila som asistentku v Marcheggu na základnej škole, viedla som kurzy nemeckého jazyka 

pre dospelých a doučujem nemčinu. 
 

Ako sa cítite na našej škole? 

Páči sa mi, že škole je zameraná na jazyky. najmä sa mi páčia deti a kolegovia. Mám rada aj 

neposlušnejšie deti, lebo aj tie môžu byť nakoniec anjelmi. 
 

Čo vás priviedlo k učiteľstvu? 

Mám rada malé deti. Pochádzam z viacerých detí,  učiteľstvo je najobohacujúcejšia práca na 

duchu – práca s deťmi.           Otázky: Dohnal a Samuel Staudt zo 4.B. 

 

 

 

Pani učiteľka Mišove vedie aj krúžok chémie a robí so žiakmi rôzne pokusy. Napríklad 

pozorovali tiež zmeny sfarbenia červenej kapusty v závislosti od zmeny pH, skúšali aj pokusy 

tajným písmom. Chemický krúžok je jednoducho super! 
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Súťažili sme – ľaľa, tu sú naše výsledky 
 

SLOVENSKÝ JAZYK  

Dňa 24. októbra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo OLYMPIÁDY V SLOVENSKOM 

JAZYKU pre 8. a 9. ročník. Medzi najúspešnejších riešiteľov patrí Miška Studená z 8.A, na 2. 

mieste sa umiestnila Karolína Čmelková a i krásne 3. miesto obsadila Nina Jelšíková. 

Gratulujeme!  
 

ANGLICKÝ JAZYK 

Anglický jazyk naši žiaci majú v obľube, tvoria rôzne projekty, ktoré sú na 
veľmi dobrej úrovni. Tento rok sa do školského kola OLYMPIÁDY V 
ANGLICKOM JAZYKU prihlásilo viac detí ako minulý rok. V kategórii 1A na 
prvom mieste skončil Max Roger Dobberstein. 
V kategórii 1B na prvom mieste skončil William Pál. 
 

NEMECKÝ JAZYK  

Keďže sme jazyková škola, na našej škole sa vyučuje i druhý jazyk, ktorý deti majú už od 

prvého ročníka a majú k nemu vypestovaný veľmi pekný vzťah a majú ho rovnako radi ako aj 

anglicky jazyk. Tento rok nás na O OLYMPIÁDE V NEMECKOM JAZYKU bude v okresnom kole 

reprezentovať  Max Dobberstein zo 7.A!  
 

SPOLOČENSKÉ HRY 

Radi hráte spoločenské hry? V našom školskom klube celý 

týždeň deti v triedach súťažili v spoločenských hrách. V piatok 

24.11.2017 sa najlepší z tried zišli vo finále. Medzi víťazov 

v pexese patrí Oskar malovič z 1.C a Valér Priadka z 3.B, šach 

vie výborne hrať Šimon Strečok zo 4.A, v hre Človeče je 

najlepší Chris Naumkovs z 2.C a v kartových hrách vyniká 

Kristínka Gerberová z 3.B, víťazom gratulujeme! 
 

IBOBOR 

Na našej škole sa uskutočnila informatická súťaž. Žiakov 

informatika veľmi baví, veľmi radi si otestovali svoje zručnosti 

z oblasti informatiky a tu sú ich výsledky. Najúspešnejší žiaci: 

3.A Alessandro Rinelli 3.B Martin Hnilica 

4.A Daniela Čimborová 

5.A Sergej Kuriš  

6.A Andrej Tomaščin 

7.A Max Dobberstein 

8.A Jakub Čimbora 
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ŠPORT 

Florbal 

V našej škole máme aj šikovných florbalistov, 

ktorí sa florbalu venujú aj vo voľnom čase 

a navštevujú aj krúžok na našej škole. Medzi 

našich najlepších florbalistov, ktorí nás 

reprezentujú na rôznych súťažiach patrí: 

Kristián Gröne (4.A), Matej Michalica (5.A), 

Milan Rehuš (6.A), Hugo Bajza (6.A), Bruno 

Bajza (6.A), Francesco Assaro (6.A), Andrej Tomaščin (6.A), Šimon Beláň (6.A), Dávid Svitek 

(7.A), Milan Zemeš (8.A), Kristián Krumpál (8.A(, Dušan Farenzena (9.A), Tomáš Beláň (9.A). 
 

Dňa 28. 11. sa u nás v škole uskutočnilo predkolo vo florbale. Bohužiaľ, sa nám nepodarilo 

postúpiť, keďže sme zo štyroch škôl skončili na druhom mieste. Za predvedenú hru sa však 

nemusíme hanbiť, posledný rozhodujúci zápas so súkromnou ZŠ s MŠ Českou, ktorý sme 

prehrali nešťastne 5 : 6, mal naozaj dobrú úroveň. 
 

Výnimočný žiak školy 
K výborným a výnimočným žiakom patrí aj Kristián Grone (4.B). Kristián sa venuje plávaniu 5 x 

do týždňa. Jeho namáha sa vypláca. 11.11.2017 sa stal majstrom Bratislavského kraja - 50 m 

prsia. Uvidíme, či si tak dobre poradí aj s otázkami,  ktoré sme mu prichystali. 
 

Plávaš aj nejakom klube? Ako dlho plávaš? 

Plávam v klube KVŠ OCEAN (Klub Vodných Športov OCEAN). Plávam v ňom 

 už dva a pol roka.  
 

Chcel si robiť aj niečo iné? 

Áno, chcel som chodiť hrávať florbal za nejaký klub, ale nakoniec 

som sa rozhodol pre plávanie. 
 

Ako prebieha taký váš tréning? 

Na začiatku sa rozplávame a potom plávame kondičné (na vzdialenosť)  

alebo technické cvičenia. Po tréningu je dôležitý strečing. 
 

Ako si sa dostal k plávaniu? 

Na tento šport ma prihlásili rodičia. Plávam od troch rokov.  
 

Aké sú tvoje koníčky mimo plávania? 

Kolektívne športy, takže futbal, florbal a ešte hokej. 

 

Otázky: Karolína Groneová, 7.A 
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Vianočná bodka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Milí čitatelia, priatelia Cádrovín! 

A už je to tu, už počujeme vianočných šepot, Vianoce sa blížia. To šeptá Ježiško, tak sa 

naňho pripravte, milí čitatelia, a na Nový rok sa tešte. Dúfam, že sa Vám toto číslo páčilo 

a že Vám počas chladných večerov s čajom alebo kakaom spríjemní náladu. Zapáľte 

prskavky a nechajte žiariť ohňostroje, nech sa Váš nový rok 2018 vyfarbí do krásy. Nech 

prekypuje len žiarivým svetlom a veselými úsmevmi, ktoré dúfam budú vysoko 

presahovať počet sĺz a sklamaní vo Vašom živote. Už je takmer rok 2017 za nami, tak sa 

stretnime aj v roku 2018, nebuďme v ňom sami, užívajme si to pekne spolu, ešte lepšie 

ako v tom starom. Veselé Vianoce a šťastný Nový rok prajem všetkým čitateľom, 

rodičom, učiteľom a aj žiakom!     Karolína Fabianová, 7.A 

 

 
Radosti čas 

Zima nám prichádza, 

sniežik sa nám chumelí, 

zima je zimička. 
 

Sniežik lúky vybieli, 

zapadne cestička. 

Sniežik biely ako pierko, 

povaľuje sa po zemi ľahko. 
 

Tešíme sa, že si prišla, 

krásna naša zima, 

guľovačky, sánkovačky 

nám radosť a sneh prinesú. 
 

Ježiško náš drahý, 

darčeky nám nosí. 

Bol by rád, 

keby sme sa odvďačili. 
 

A Nový rok príde, 

ohňostroj sa spúšťa, 

čaká sa na dvanástu hodinu 

a radosť sa spúšťa. 
 

Lucka Žigraiová, 2.C 

 

Karolína Fabianová, 7.A 
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Bianka Janitorová, 7.A 
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10-minútová báseň 
 

Báseň naša, celá z vody, hodila nás do pohody. 

Kniha, v ktorej báseň bola, celá z toho sčervenela. 

Môj psík na ňu labku dal, paprčky si prichystal. 

Šťastie mojej babky, leskne sa ako jeho labky. 

Kniha lesk a príbeh má, babka domov uteká. 

Kúpime babke nové papuče, ona nám za to upečie koláče. 

Naše teplé básne, potešia  ju  a  hneď  je krásne! 

Hrávame sa pri krbe, kto to  sedí na vŕbe? 

Veselé sú Vianoce, už sa kopec dvíha, 

voda, báseň, kniha -  cencúľ k tomu chýba! 

žiaci 4.B 

 

Poznámka: žiaci museli v básni použiť slová: 

BABKA, BÁSEŇ, LABKY, KNIHA, VODA, 

CENCÚĽ, PAPUČE, LESK,  ŠŤASTIE, KOLÁČE, 

KRB, POHODA 

Celkom vtipný výsledok! 
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Milí žiaci, rodičia, kolegovia, priatelia, 

 opäť tu máme predvianočný čas. Čas rýchlo beží. Vianoce sú 

predo dvermi a všetci sa ich už nevieme dočkať. Tešíme sa na 

vianočnú atmosféru, darčeky, koledy, rozprávky. Zabalíme sa do 

teplých diek, sadneme si k rodinnému krbu a budeme si 

vychutnávať príjemné chvíle v kruhu rodiny a priateľov. Nie všetci 

ľudia majú takúto možnosť. Zmyslom života a Vianoc je utužovanie 

rodiny, priateľstiev a najvzácnejšie momenty sú práve tie, keď 

môžeme byť všetci spolu.  

 Prajem Vám, aby ste prežili nádherné Vianoce v kruhu 

najbližších v pokoji, zdraví, láske a v mieri.  
  

Krásne Vianoce plné pozitívnych emócií Vám zo srdca praje 

 Vaša pani riaditeľka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


