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Editoriál 
 
 

 

Milí naši čitatelia, 

čaká nás Veľká noc a s ňou aj vytúžené veľkonočné prázdniny. 

Veľkou nocou sa taktiež končí 40-dňový pôst. Dievčatá môžu čakať 

studenú a bolestivú sprchu. Chlapci zase vydesené, utekajúce 

dievčatá, ktoré sa im vyhrážajú, že keď ich oblejú, narobia z nich 

sekanú. No k chlapcom s korbáčmi sa ani neodvážia priblížiť, a tak 

skončia mokré. Chlapci potom dostanú za to ešte k tomu sladkú 

odmenu a maľované vajíčko. Aké nefér!   

Veľkonočná tematika, samozrejme, neobišla ani naše/vaše 

Cádroviny. No nájdete tu aj všeličo iné! Nezabudli sme totiž ani                

na marec – mesiac knihy, príchod jari, Deň učiteľov či bláznivý                   

1. apríl. Pospomínali sme si na všetky akcie, ktoré sme od Vianoc 

zažili, do horúceho kresla sme posadili pani učiteľku Martu 

Hnidkovú a v rubrike Výnimočný žiak vám predstavíme hneď 

niekoľko našich výnimočných žiackych exemplárov! To všetko 

obohatené o  tajničky, osemsmerovky, hádanky, ukážky výtvarných 

prác či spisovateľských chúťok našich žiakov. O našich úspechoch            

(a že ich ani tentokrát nebolo málo!) ani nehovoriac. Takže sa 

pripravte na aktuálny spravodaj, zaujímavé informácie, tvorivé 

nápady, kopec zábavy i povznesenie umeleckého ducha – no 

jednoducho, sú tu predveľkonočné Cádroviny! Enjoy! ;) 

 

Mia Gaburová, 
šéfredaktorka 

 

P.S. A len tak mimochodom: za celú našu redakciu vám prajem 

krásne prežitie veľkonočných sviatkov! ;) 
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Marec – mesiac knihy  
 
 

O tom, že je marec mesiacom knihy, ste už iste počuli, ale 
vedeli ste aj to, že sa dá osláviť aj originálnejšie než „len“ 
vysedávaním v knižnici? Dominika Čelovská z 1.A sa rozhodla 
vytvoriť si vlastnú knižku, ktorú si sama nielen napísala, ale aj 
ilustrovala, ba dokonca i vydala! A že sa ku vám táto knižná novinka 
ešte nedostala? Nevadí, veď na to sú tu Cádroviny!  Inšpirujte sa 
Dominikiným nápadom aj vy!  
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

Kniha        Kde bolo, tam bolo... 
 
 
Kniha je môj kamarát,     Bola raz jedna kniha, 
kniha, mám ťa rád.      tá kniha bola skvelá. 
Príbehy sú krásne,      Čakala nás doma v kuchyni 
čarovné aj jasné.      a nebola stále iba v skrini. 
 
Spisovateľ napísal ťa,      Ale kniha sa raz nahnevala, 
ilustrátor nakreslil ťa,      tak písmená nám schovala. 
pre veľkých i maličkých,     Lebo čítať sme ju nechceli, 
mladučkých aj staručkých.     a preto nie sme ani dnes dospelí. 
 
Adam Babušek, 3.B      Betka Karabelev, 3.B 
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 Predveľkonočné odpovede 3.B  
 

 
Ktorý predveľkonočný zvyk sa dnes málo dodržuje?  
 

„Rozdeľovanie jedného vajíčka všetkým v rodine, aby boli zdraví.                  
Len neviem, ako by to bolo u nás, keď sa stretneme aj desiati.“                         
„Ja by som sa rád umýval ráno v potoku, keby tiekol za panelákom.“ 
„Aby sa nehýbalo so zemou, málokto to vie – sadí sa, kope sa aj 
rýľuje...“ „Ľudia jedia mäso na Veľký piatok a nevedia, že Ježiško 
zomrel...“ „Mazanie kôry stromov rukami od cesta. Ale moja mama 
cesto nemiesi, koláče kupuje.“ 
 

Vieš, čo je písanka? 
 

Všetky deti vedeli, že to nie je len zošit, ale aj maľované vajíčko s napísaným veršíkom pre šibača. 
 

Vieš aj vymyslieť nejaký veľkonočný veršík? 
 

„Toto vajce toho je, koho najviac milujem.“ „Toto je vajíčko, pre milého malíčko.“ „Moje milé frajerča, 
srdce ti dám, aby si vždy vedel, že ťa rada mám.“ „Šibačka je veľmi zdravá, len aby si nebola plachá.“ 
„Si môj miláčik ako jarný púčik.“ 
 

Na ktorý veľkonočný zážitok nezabudneš nikdy v živote? 
 

„Raz som poriadne oblial babku, ale potom som musel ísť     
za dvere...“ „Ako ma dedo striekačkou na kvety oblieval.“ 
„Oco ma raz tak vyšibal, že som si nemohla sadnúť, tak ma 
zadok bolel...“ Spomínam si, že oco ma poslal po ponožky 
a keď som s nimi vrátila, vylialo sa mi na hlavu vedro 
s vodou.“ „Oco ma oblial v posteli a mama nadávala, lebo 
paplón bol celý mokrý.“ „Mamu som vyšibal – aj som sa bál, 
ale dobre to dopadlo.“ „Vyšibal som kamarátku, že mala 
červený zadok, ha-ha-ha, ale dala mi zajka.“ 
 

Prečo treba vyšibať mamu? 
 

„Aby nebola lenivá.“ „Aby bola pekná a zdravá.“ „Aby sa klaňala mužovi.“ „Aby sa poriadne 
prebudila. „Aby mala aj ona nejaký zážitok.“ 
 

Prečo treba vyšibať babku? 
 

„Aby sa cítila mladá.“ „Aby sme na ňu nezabudli.“ „Aby ešte dlho žila.“ „Aby mi dala peniaze.“ 
 

Prečo treba vyšibať pani učiteľku? 
 

„Aby som dostal od nej 'písanku'.“ „Určite by sa potešila, keby sa občerstvila ľadovou vodou.“                    
„Aby bola svieža celý rok.“ „Aby boli zdravé aj známky.“ „Aby bola stále pekná.“ „Kto ju má rád, 

vyšibať ju pôjde, ja ju vyšibem aj oblejem.“ „Veď aj pani učiteľka čaká na nás,       
na oblievačov, tak ako každá...“ 
 

A čo na záver, napadlo Ti ešte niečo k Veľkej noci? 
 

„Áno, už viem, čo si kúpim za vyšibané peniaze, babka vie, čo sa patrí...“ 
„Veľká noc je super, hlavne pečený zajac s hrozienkami, len nech ho 
nepečie tatino...“ „Nikdy nemáme tak rozhádzaný dom ako na Veľkú noc, 
lebo môžeme behať, kričať a šantiť... „Nech je veselá Veľká noc naozaj 

veselá, nech sa to iba neželá...“     
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Naše výtvarné umelecké výtvory  
(inšpirované Veľkou nocou) 

 
 
← Erik Rusinko, 4.A           Andrej Drajna, 3.A 

                      ↑ 

 
 
 
 
 
 

 
 

Max Roger Dobberstein, 4.A → 
                Bianka Janitorová, 4.A 
                                       ↑ 

 
 
 
 
 
 

                                             
    ← Tatiana Turianska, 4.A      Anička Tuschová, 4.A 
                                                                          ↑ 

                                          
 
 
 
 

 



7 
 

 
Našu jarnú básnickú slinu                        

užívaj si chvíľu! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jarná snežienka  
 
Začiatok jari prichádza, 
zvieratká zobúdzajú sa z hlbokého spánku. 
Slniečko vychádza, 
zobúdza medveďa aj lienku. 
 
Snežienka spod snehu derie sa von, 
napila sa vodičky, hlavu má ako zvon. 
Zvoní – jar je tu, 
celá zem ide do kvetu! 
 
Max Roger Dobberstein, 4.A                      
 
                    
 
 

Tulipán 

 
Zasadil som tulipán, 

vládne v záhrade ako veľký pán. 
Má najžiarivejšiu farbu zo všetkých 

kvetov ľúbezných. 
Vtáky ho len obdivujú 

a včely opeľujú. 
 

Je pýchou záhrady, 
pokiaľ nezvädne v neskorej jari. 

Všetky kvety ho len okrikujú: 
Ó nie! Už mu lupienky vysychajú! 

Zosmutnel pán tulipán, 
skončilo mu panstvo na celú jar. 

 

Erik Rusinko, 4.A 
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Pani jar 
 

Koláčik a vajce maľované  
patrí jednej krásnej panej, 

ktorá lieta nad hlavami 
ako vtáča ranné. 

Veď je to tá pani jar, 
ktorú deti majú rady 
a sú s ňou kamaráti. 

 
Katka Peschlová, 4.B 

Šibačka 
 
Naša jarná šibačka  
je celkom pekná naháňačka. 
Dievčatá pištia, utekajú, 
chlapci ich rýchlo naháňajú. 
Za každú dobrú oblievačku 
dostanú chlapci po euríčku. 

 
Anička Tuschová, 4.A 

Krásny dar                                                          

 
Zavítala pani jar, 

odovzdala krásny dar. 
Kvetinky už vyrástli, 

snežienky tiež dorástli. 
 

 Veveričky poskakujú, 
zvieratká sa zobúdzajú. 

Stromy vysoké sú, 
kvietky nám lúky donesú. 

 

Maliny a jahôdky, 
to sú super dobrôtky. 

Spieva, spieva pani jar, 
priniesla nám krásny dar. 

 

Sára Pigová, 4.B 

Jar                                                                                                    

 
Najradšej mám na jari,                                                                     
keď rozkvitnú púpavy.                                                                 
Zelená je trávička                                                                                 
a tu papá kravička.                                                                               
 

Zasadila som si zrnko,                                                                        
vyrastie mi z neho slnko.                                                                     
Slnko ako slnečnica,                                                                           
opáli nám všetkým líčka.           

                                                           
Daška Súkeníková, 4.B          
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Veľká noc sa blíži...                                              
 

Na jar sa všetci tešíme, 
pripraviť veci musíme. 
Na Veľkú noc vajíčka, 

to urobí mamička.  
 

Prídeme ju vyšibať, 
vajíčka nám musí dať. 

A na šibák stuhu, 
ockovi jednu a mne druhú. 

 
Miško Bachratý, 4.A 

 

 
Zajko šibač 
 
Všetko kvitne, všetko rastie, 
jar k nám znovu prichádza, 
už aj malý zajko vie, 
ako vonia klobása. 
Rozvoniava z košíka, 
keď ju šibač nesie, 
a zajko si z chodníka  
veľký korbáč berie. 
 
Bernard Špaček, 4.B 

Veľká noc 
 

Veľká noc je skvelý sviatok, 
dievčatá zháňajú stuhy z pestrých látok. 

Len čo sa mesiac so slnkom znova premenia,  
dievčatá krásnymi stuhami šibačov odmenia. 

 

Oblievanie to je horšie, 
to chlapci začínajú robiť skoršie. 

Už hneď zrána strašia mlokov, 
keď devy hádžu do potokov. 

 

Nám len tak symbolicky postriekajú tvár, 
aby sme sa nehnevali, že nemáme veľkonočný dar. 

Na Veľkú noc sa maľujú vajíčka, 
dievčatá si ich ukladajú do košíčka. 

Toto sú zvyky na Veľkú noc, 
s ďalšou básňou sa na vás teším moc. 

 
Ninka Nováková, 4.A 
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Zajko 
 

Zajko leží v trávičke, 
sníva sa mu o mrkvičke. 

Vie, že je logom Veľkej noci, 
preto musí dostať veľa moci. 

Zajko malý guľatý, 
mrkva ho vždy poteší. 

 
Tatiana Turianska, 4.A 

 
 
 
 
 

 

Pestrá moc 
 
Prišla Veľká noc 
a má pestrú moc. 
Všetci maľujú vajíčka 
a každé zdobí mašlička. 
 
Kuriatka a vajíčka, 
z ďalekých krajín lastovička. 
Pekné veci, to vám poviem, 
a zo stolov všetko pojem. 
  
Jurko Bartok, 4.B 

 
 

Veľkonočná 

 
Vajíčka sa maľujú,                                                               
rýchlo ich aj predajú. 
Pult je celý prázdny, 
budú všetci šťastní.  
 
Dievčatá sú celé mokré, 
šibačky sú naozaj dobré. 
Máme radi Veľkú noc, 
všetkým dáme dobrú noc. 
 
Tatiana Turianska, 4.A 
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Osemsmerovky, hádanky a tajničky – potrápme si hlavičky! :) 

 
žart 
snežienka  
apríl 
vajce  
zajac  
kura  
kvety  
máj 
les 
šťastie  
marec 

 

    Bianka Janitorová, 4.A 
 
1. Farbíme ich pre šibačov 
2. Mužské meno na E 
3. Kvet na Ľ 
4. Zviera na K 
5. Opak „nie“ 
6. Mrazené sladké dobroty na paličke 
7. Zviera, z ktorého sa všetci smejú  

a dá sa na ňom jazdiť 
8. Podnik, kde sa predávajú alebo 

podávajú  sladké pochúťky 
a najčastejšie tam chodíme v lete 

 

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

 
 
Skokan je to výborný,  
utečie vám raz, dva, tri... 
Čo je to?    

   Kuriatka sa z nich  
zväčša liahnu, 

 no na Veľkú noc  
chrst na ne farbu! Čo je to? 

                
 Tatiana Turianska, 4.A 

Ž S E I T S A Ť Š 

M A R E C T D K B 
A P R Í L C J E K 

C P L T A B S U V 

R A O B Y T E V K 
M Á J C E F L X J 

M U F A D V G Y I 
A G A L Z A M A Z 

R N M Z L J I R M 
A A E I M C H U L 

S N E Ž I E N K A 

1. N N N N N N N 

2.     

3.      

4.    

5.    

6.       

7.     

8.        N 
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Piataci a Deň učiteľov (28. 3.) 
 

 
Vieto, prečo sa na Slovensku Deň učiteľov slávi 

každoročne práve 28. marca? V tento deň by totiž 
oslavoval svoje narodeniny Ján Amos Komenský        

(1592 – 1670), ktorého zvykneme nazývať aj učiteľom 
národov. A prečo? Nuž dôvod je prostý: bol to jeden 

z najväčších mysliteľov, filozofov, pedagógov 
a spisovateľov (nielen) svojich čias.  

(Veď nie nadarmo nesie i najstaršia slovenská 
univerzita v názve práve jeho meno.)  

 
Tento deň však nie je len oslavou Komenského,  

ale i všetkých pedagogických zamestnancov, ktorých 
práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, 

trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.  
A keďže pár takýchto učiteľských kúskov evidujeme aj 
na našej základnej škole, rozhodli sme sa svoju vďaku 
voči ich práci vyjadriť aj my  Ako? Jednu z mnohých 

myšlienok nášho oslávenca sme na papieri obohatili 
o naše výtvarne spracované prejavy vďaky. Či sa nám 
to podarilo a či by bol aj Ján Amos s našou výzdobou                                  

na svojej birthday party spokojný, posúďte sami ;)  
 
 
 
 
 
 

 

 
„Skloniť sa treba k práci, 

čo dáva ľuďom chlieb. 
Hlbšie sa však treba skloniť k matkám, 

čo dali život deťom. 
Ale najhlbšie k učiteľom, 

čo z bytosti vychovali človeka, 
lebo ľahšie je horu preniesť, 

rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť, 
ako vychovať človeka dobrého, 

so srdcom a dušou ľudskou.“ 
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Pre pani učiteľku 
 

Pani učiteľka nás má rada, 
s ňou nie je nikdy nijaká zvada. 
Pani učiteľka nás stráži aj cez prestávky, 
na výtvarnej nám pomôže vyrobiť  
farebné zástavky. 
 
Pani učiteľka nás naučila veľa vecí, 
na vysvedčení by sme jej všetky naše darčeky  
mohli dať vo veľkom vreci.  
Na prírodovede sa učíme veľa o prírode, 
na vlastivede preberáme, kto bol v akom rode.  
 
Na matematike už veľké čísla počítame, 
na čítaní si pekné rozprávky prečítame. 
Pani učiteľka nám bude chýbať, 
každý deň na ňu budeme spomínať. 
 

Ninka Nováková, 4.A 
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(V)tipy na 1. apríl      
 

Konečne je tu ten dlhoočakávaný 1. apríl, ale vy 
ste si všetky dobré fóry minuli na vašich známych už 
minulý rok? Nezúfajte, Cádroviny vám sú opäť                       
na pomoci! 

V tejto špeciálnej prílohe vás oboznámime 
s rôznymi tipmi na prvoaprílové žartíky – stačí si len vybrať!  
Pre dobrodružnejšie a kulinársky založené povahy zas 
ponúkame šialené recepty, vďaka ktorým vaši hostia na váš 
prvoaprílový (či iný) večierok určite nikdy nezabudnú  
Takže vyhrnúť rukávy a začíname!  
 

1. apríl 
 
1. apríl je deň špásu, 
prináša aj vtipnú krásu. 
Keď niekto niekoho nachytá, 
hneď a zaraz sa rozchichotá.  
 
Nina Nováková, 4.A 
 
 

Ako napáliť rodičov na 1. apríla 

Ako každý vie, 1. apríl je deň bláznov a vtipov. Na 1. apríla na seba vždy chystáme 

nejaké vtipné veci. Ak chcete napáliť rodičov, ale ešte zatiaľ neviete ako, môžete sa 

inšpirovať týmito žartíkmi: 

Lepkavá ruka 

Potrebujeme: zubnú pastu, dvere. 
 
Na zadnú časť kľučky vytlačíme zubnú pastu tak, aby ju nebolo vidieť.  
Ak sa bojíte, že to z kľučky nezíde, môžete pod to niečo nalepiť.  
POZOR! Zubnú pastu vytláčajte najviac 10 min. pred príchodom rodičov, aby pasta nezaschla. 
 

Soľ namiesto cukru 

Potrebujeme: cukor, soľ, nádobku na cukor, soľničku. 

Tento trik je už dosť známy a pomerne ľahký. Stačí iba presypať soľ 
tam, kde bol cukor, a cukor zase tam, kde bola soľ. 
POZOR! Myslím, že je to jasné už na prvý pohľad, ale pre istotu: 
nemeniť soľ s HNEDÝM cukrom, iba s bielym  
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„Zaspali sme!“ 

 
Na tento trik nepotrebujeme skoro nič – iba trochu 
hereckého talentu. Treba zistiť, o koľkej rodičia vstávajú. 
Vypnite im budík a 10-20 min. pred zvonením budíka 
vtrhnite do spálne a skríknite: „ZASPALI SME!“ Budú z toho 
poriadne zmätení a vystresovaní  
 

Fólia    

Potrebujeme: priesvitnú fóliu, záchod.  

Zoberte fóliu a nalepte ju na záchod. Dôležité je ale poriadne 

ju vytvarovať tak, aby si ju rodičia nevšimli. Lepšie je spraviť 

to ráno, lebo rodičia vtedy menej vnímajú, tak máte väčšiu 

šancu uspieť. Podobná vec sa dá spraviť na dverách. 

Potrebné je, aby sa dvere otvárali smerom k nám (aby sme 

ich ťahali, nie tlačili). Keď sú dvere zavreté zvonku, nalepíme 

o zárubne fóliu na úrovni hlavy, do ktorej sa rodičia nalepia, 

keď otvoria dvere. Celkom podarené, však?  

 

Gumové zvery     

Potrebujeme: gumového pavúka, gumovú myš, gumového hada. 

Toto patrí k jednému z najľahších vtipov. Akciu možno zrealizovať 
hocikedy, napr. keď sa rodičia nepozerajú, hoďte im na plece 
pavúka alebo hoďte myš na zem a začnite kričať, že máte v byte 
myš. S gumovými pavúkmi, myšami a hadmi sa dá spraviť veľa 
vtipov – je to len na vás. 
 
 
Tak a to je všetko.  
Dúfam, že sa vám niektoré tipy páčili, a budeme rady, keď niektoré aj skúsite.  
 
P.S. Na väčšinu vecí si treba privstať, aby sa vám podarili perfektne  
 
 

Vanessa Gerhátová a Tamara Hajduková (alias VATA) zo 6.A 
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Ako naštvať sestru v piatich jednoduchých 
krokoch 
 

1. krok: Keď sestra ešte nebude doma, skúsim si 
všetky jej tričká a šaty a nechám ich pohodené na zemi. 
Následne sa ukryjem na ťažko dostupnom mieste. Vrelo 
odporúčam zamknúť sa na záchode. No pozor! Hrozí, že 
vám naštvaná sestra zhasne svetlo. 

2. krok: Keď sestra príde domov, tak si to všimne, 
ale vy budete skrytý na záchode. Po chvíľke hľadania to 

vzdá, lebo staršie sestry sú lenivé a vy môžete vyjsť. Keď sestra odíde na záchod, von alebo 
do obývačky, prešmyknite sa do jej izby a zoberte jej telefón. 

3. krok: Kým sa vráti a bude telefón hľadať, vy vo svojej izbe dajte na jej sociálnu sieť 
fotky, ako sú napr.: keď mala nechutný fľak na tričku alebo keď ešte nosila strojček. Možností 
je veľa. Položte telefón na poličku v chodbe. 

4. krok: Keď ho sestra nájde a uvidí to, zase bežte na záchod a zoberte si baterku, 
lebo hrozí tretí najhorší stupeň zhasnutia svetla. Keď začujete výkrik vašej sestry, plán sa 
podaril! 

5. krok: Keď si zavolá domov frajera, stále ich otravujte, prípadne sa mu pokúste 
vyvracať na nohavice, ale to musíte byť diabolský alebo ide z vašej strany o pomstu starej 
krivdy. 

 
P.S. Môže sa stať, že vám sestra vytrhá vlasy, vyškriabe oči alebo vás v noci bude strašiť, ale 
nuž takí sú už (starší) súrodenci.  

                       Mia Gaburová, 6.A 
 
 

Prvoaprílové recepty 
 

Recept na potkanie jaternice – tá pravá delikatesa na váš prvoaprílový stôl! 
 
Hneď na začiatok treba zdôrazniť, že toto jedlo je nejedlé! 

Ingrediencie: motúzik, žiacka knižka s päťkami, dvestopäťdesiat 
gramov myšacích očí, pokazený džús, udica, týždeň nosené 
ponožky s pásikovaným vzorom, mixér, cesnaková zmrzlina, 
benzín do kosačky, skysnuté pivo, potkan, jablká, mrkvy. 

Postup: Myšacie oči, žiacku knižku s päťkami 
a pokazený džús dáme do mixéra a dobre pomixujeme. 
Necháme stáť tri roky. Po troch rokoch to znova 
pomixujeme. Mala by vzniknúť kaša. Kašu dáme do ponožiek 
a uviažeme motúzikom. Necháme visieť týždeň. Potom to 
dáme na udicu a ponoríme do saponátu. Necháme tam desať 
rokov. Potom to zo saponátu vytiahneme a týždeň lúhujeme (pre zmenu a pre dosiahnutie 
prvotriednej chuti) v mise plnej benzínu do kosačky. Vytiahneme a kašu z ponožiek vylejeme 
do misy. Pomiešame zhnitou drevenou latkou. (Pozor, nie nahnitou!) Chytíme v kanáli 
potkana a necháme ho podľahnúť tajom rozkladacích procesov. Do kaše primiešame 
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skysnuté pivo a znova pomiešame. Potkana vydlabeme lopatkou. Vezmeme zemiaky, jablká, 
mrkvy a necháme zhniť. Kašu varíme na päťsto stupňoch tri hodiny. Potom ju vylejeme do 
potkana a zašijeme hnedou niťou – pozor, nie zelenou ani modrou, nechceme predsa našim 
hosťom pokaziť ich prvý estetický dojem! Servírujeme na rozbitom tanieri, pričom potkaniu 
jaternicu obložíme zhnitými zemiakmi. Mrkvy dáme pod jaternicu a ozdobíme jablkami. 
Zalejeme čili omáčkou, ktorej vypršaný dátum spotreby pamätá ešte nesmelé spevácke 
začiatky Karla Gotta. Môžeme podávať s cesnakovou zmrzlinou. Dobrú chuť! 

P.S. Ešte pred jedlom si najmite upratovačku bez čuchových buniek a zožeňte jej veľa, 
veľa, veľa vedier! (Ich množstvo bude priamoúmerne narastať s počtom hostí, ktorí našu 
delikatesu vyskúšajú...) 

Boris Petrašovič, 6.A 
 

 

Chutná sadrová lopta 
 
Na prípravu chutnej sadrovej lopty potrebujeme: 

strúhanku, olej, vajíčka, sadru, vaňu, loptu, pílku, umývadlo, 
práčku, mak. 

Postup: Nafúkame loptu tak, aby bola tvrdá. Pumpu 
odložíme na svoje miesto. Zamiešame si vodu so sadrou. 
Hneď musíme začať robiť. Suché staré rožky nastrúhame, 
a tak nám vznikne strúhanka. Do vane nalejeme olej. Vaňu 
položíme na drevo, drevo zapálime. Kým olej začne bublať, 
počkáme. Loptu obalíme v sadre a necháme vysušiť. 

Rozbijeme si vajíčka do umývadla a strúhanku dáme do práčky. Sadrovú loptu 
obalíme vo vajíčku, neskôr i v strúhanke. Takto obalenú loptu vložíme do vriaceho oleja 
a vyprážame. Vypraženú loptu vyberieme, pre strach z hroziaceho zvýšeného cholesterolu ju 
jemným odklepaním zbavíme prebytočného oleja a necháme ju vychladnúť asi tak tri hodiny. 
Po vychladnutí loptu začneme krájať. Ale potrebujeme na to veľmi ostrú pílku. Loptu si 
upevníme do zvierky a môžeme začať porcovať. 

Popílenú loptu na plátky si omastíme ricínovým olejom a posypeme makom. Hotové 
jedlo naservírujeme na lietajúci tanier a podávame hosťom. Prajeme vám dobrú chuť 
a kvalifikovaného zubára!       
 
Dušan Farenzena, 6.A  

 
 
Recept na papučové taštičky 

 
Dnes si spolu upečieme papučové taštičky. Papučové taštičky sú 

veľmi jednoduché, zvládne ich aj začiatočník. Na ich prípravu potrebujeme 
tieto suroviny: jeden pár papúč (veľkosť 40), dva chlpy z nosa (je jedno, 
z ktorej nosnej dierky), tri plesnivé nechty, prípravok Jar Platinum, 
dezodorant Dove (podľa vlastného výberu), dva hrnčeky hladkej múky, 
klovatinu, pol litra plnotučného mlieka, šľahačku a cukríky na ozdobenie. 

Postup: Do misky vysypeme dva hrnčeky hladkej múky a prilejeme 
pol litra mlieka. Tieto dve suroviny dôkladne vymiešame. Keď máme 
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suroviny dostatočne vymiešané, pridáme dva chlpy z nosa a dva plesnivé nechty, následne 
vymiešame mixérom a necháme tri minúty odležať. Potom pridáme dva streky dezodorantu 

a necháme stuhnúť v chladničke. Do druhej misky vlejeme 
pol fľaše saponátu Jar Platinum, potom pridáme tri lyžičky 
klovatiny a jeden plesnivý necht a vložíme misku                            
do chladničky na päť minút. Po vytihanutí vymiešame 
mixérom a vložíme opäť do chladničky. Potom vytiahneme 
prvú misku s cestom, ďalej zoberieme jednu papuču 
a odrežeme podrážku, ktorú posekáme na drobné kúsky 
a vhodíme ich do cesta. To isté spravíme aj s druhou 
papučou. Cesto rozvaľkáme a obalíme v ňom papuče                   
bez podrážok. Vytiahneme z chladničky druhú misku 
s polevou a tú vlejeme do papúč. Vložíme do trúby 
a pečieme tridsaťpäť minút na stopäťdesiatich stupňoch 

Celzia. Po tridsiatich piatich minútach vytiahneme a môžeme ozdobiť šľahačkou a cukríkmi. 
Dúfam, že vám papučové taštičky budú chutiť a že si ich pripravíte aj nabudúce! 

 
            Katarína Miznerová, 6.A 

 
 

 

Šiestaci a ich každodennému 
životu prospešné návody 

 
Máte pocit, že žijete v permanentnom strese?  
Zabúdate čoraz častejšie na ešte donedávna                  
pre vás bežné veci? Zdá sa vám tento svet  

zo dňa na deň komplikovanejší a nejasnejší?  
Alebo sa nebodaj brodíte v stereotype tých istých 

činností a postupov a túžite po zmene? 
Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali kladne,                  

(ani) nasledujúce šiestacke návody pri čítaní 
predveľkonočných Cádrovín jednoducho  

nesmiete vynechať! 
 
 

Ako zostrojiť počítač 
 
Počuli ste už o počítači? Je to také čudo, na ktorom sa pracuje. Poďme si ho teda 

vyrobiť. 
Budeme na to potrebovať: kufor, kartón, tablet, písací stroj, pevnú linku a lepidlo. 

Kufor otvoríme v uhle 90 stupňov, natrieme zvnútra lepidlom a celý kufor vyložíme 
kartónom. Na čelnú stranu kufra prilepíme tablet a na dolnú časť kufra dáme písací stroj. 
Zboku kufra nalepíme pevnú linku. Všetko to spojíme šnúrou na bielizeň. Tablet nám poslúži 
ako monitor. Písací stroj nám poslúži ako klávesnica. Šípky na pevnej linke zase ako myška 
a šnúra na bielizeň bude pomáhať lepidlu udržať všetko pohromade, prípadne ako kábel 
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alebo nabíjačka. Ako bonus môžeme navrch kufra primontovať 
fotoaparát ako kameru pre plnohodnotnú komunikáciu cez  Skype atď. 
Keď to takto máme hotové, môžeme náš počítač skúsiť zapnúť. Ale 
pozor, toto zapnutie môže mať aj vedľajšie účinky, ako napríklad výbuch, 
požiar, skrat, vypojenie elektriky v celom meste alebo totálny dym, ktorý 
sa bude šíriť z nášho čerstvo zostrojeného počítača.  

Toto bol môj návod na výrobu počítača. Dúfam, že vám to bude fungovať. 
 

P.S. Prijímaním ocenení, prejavov uznania či ďakovných finančných darov za tento môj 
skvostný vynález poverujem svojho obchodného zástupcu. V prípade záujmu ho, prosím, 
kontaktujte na jankohrasko@gmail.com. Ďakujem za pochopenie ;) 
 

Samuel Oravec, 6.A 
 
 

Ako obliekame mladšiu sestru 
 
Na obliekanie mladšej sestry potrebujeme: nohavičky, ponožky, tielko, tričko s dlhými 

rukávmi, legíny a, samozrejme, sestru. (I keď bez neustále hopsajúcej sestry to trvá oveľa 
kratšie!) 

Začneme tým, že si nachystáme všetko oblečenie. Zoberieme si nohavičky 
a navlečieme ich sestre cez jej večne poskakujúco-tancujúce nohy. Potom vezmeme 
ponožky. Tie si rozdelíme. Chytíme jednu ponožku a dáme jej ju na pravú nohu. Chytíme 
druhú ponožku a dáme jej ju na ľavú nohu. Zo skrine vyberieme biele tielko. Tielko 
prevlečieme sestre cez hlavu a potom aj cez ruky. Ďalej jej oblečieme legíny. Tie jej 
natiahneme, a to ideálne na nohy. Tielko jej zakašeme do legín. Vezmeme tričko s dlhým 

rukávom a oblečieme jej ho rovnakým postupom ako tielko. V zime jej na 
legíny zvykneme obliekať ešte tepláky alebo rifle. Na tričko zase mikinu 
alebo svetrík. Ak má sestra dobrú náladu, tak ju obliekame asi päť minút. 
Ale ak má zlú náladu, zvykneme ju obliekať aj pätnásť minút, pretože si 

niekedy vyzlieka oblečené veci a vyzúva topánky, čo jej obujeme. 
Dúfam, že ste pochopili tomuto postupu obliekania 

mladšej sestry a viete si predstaviť, ako má vyzerať kompletne 
oblečené trojročné dievčatko.        

                                                         Simonka Habodászová, 6.A 
 
 

Ako zamknúť a odomknúť dvere 

 
Určite sa vám už stalo, že ste niekam chceli ísť, ale 

napadlo vám, že neviete, ako sa zamykajú dvere. Aby sa vám to 
už nestalo, tu máte na zamykanie aj odomykanie návod. 

Nazačiatku ste v byte alebo v dome. Prejdite do chodby 
a postavte sa pred vchodové dvere. Natiahnite ruku a chyťte 
kľučku a otvorte. Vyjdite pred dvere a zatvorte ich. Nájdite si 
svoj kľúčik. Keď ste ho už našli, chyťte kľúč do ruky a strčte ho 
do kľúčovej dierky pri kľučke. Ak chcete zamknúť, musíte sa 
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pozrieť, na akej strane dverí je kľučka. Ak sa nachádza na ľavej strane dverí, kľúčik treba 
otočiť dvakrát doľava. Ak je ale na pravej strane, kľúčom otočíme dvakrát doprava. Tak 
a máme zamknuté. Keby ste chceli vedieť dvere aj odomknúť (čo je nepochybne schopnosť, 
ktorú vo vašom životopise ocení aj váš budúci zamestnávateľ), tak takto sa to robí: Strčte 
kľúčik do kľúčovej dierky tak, ako predtým. Keď sa kľučka nachádza na ľavej strane, kľúčom 
otočíme dvakrát doprava, a ak je kľučka na pravej strane, odomkneme dvere otáčaním 
kľúčom doľava. POZOR! Ak máte kľučku v tvare vodorovne ležiacej paličky, stačí, keď ju 
stlačíte a potlačíte alebo zatiahnete. Ale ak ju máte v tvare guličky, musíte chytiť aj guličku 
do ruky, potiahnuť k sebe a ešte raz pri ťahaní guličky otočte kľúčom. A je to! 

Dúfam, že sa vám podarilo zamknúť aj odomknúť dvere. Tým, čo to ešte neskúšali, 
prajem veľa šťastia! 

 
Vanessa Gerhátová, 6.A 

 
 

 

Ako (ne)zapáliť sviečku 

 
Je tma. Chceme svetlo, ale jediné, čo máme, je sviečka. 

Ako ju zapáliť? 
1. krok: Musíme si postaviť starostroj. Zoberieme si 

fľašku od Coca-Coly. Je jedno, či sklenenú alebo plastovú. 
Nalejeme do nej Pepsi a hodíme do nej šumienku. Rýchlo 
zavrieme a počkáme pol hodiny. Po pol hodine otvoríme fľašu 
a hodíme do nej ďalšiu šumienku. Takto sa to bude opakovať 
11 860x. Vylejeme to do záchoda. A zrazu zistíme, že sme 
o pár rokov starší. 

2. krok: Musíme získať zbrojný preukaz. Ideme do izby 
a zapneme počítač. Keď sa zapne, musíme si na internete nájsť 
najbližšiu strelnicu. Prídeme do strelnice a zastrieľame si. A čosi-kamsi, zrazu máme zbrojný 
preukaz. Ľahké, nie? 

3. krok: Musíme si kúpiť plameňomet. Vrátime sa domov a zase zapneme počítač. 
Tento raz si však musíme vyhľadať najbližší obchod so zbraňami. Premiestnime sa tam. Ale 
počkať! Kde máme peniaze? Rýchlo sa vrátime domov, zoberieme nožík a natrhneme si 
oblečenie. Skočíme z balkóna a pováľame sa v blate. Pozor! Nevhodné pre ľudí, ktorí bývajú 
na viac než prvom poschodí. Pohrabeme sa v kontajneroch a keď nájdeme klobúk, môžeme 
vyraziť do mesta žobrať. Počkáme 365 dní a zmeníme si vo večierke centíky. Zase sa 
premiestnime do obchodu so zbraňami. Tam si kúpime konečne ten plameňomet. 

4. krok: Zapálime sviečku. Ako? Prídeme domov a postavíme sa k sviečke. Vyskočíme, 
vo vzduchu sa otočíme o 360 stupňov a stlačíme spúšť plameňometu.  

Gratulujeme! Úspešne ste zapálili sviečku. A k tomu máte aj bonusové svetlo navyše. 
Pravdepodobne ste si totiž podpálili byt alebo dom. (Podľa toho, kde bývate.) 
 

Samuel Emmer, 6.A 
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Ako sa obliecť 
 

 
Rada by som vám vysvetlila ako sa obliecť. Viem, že to už mnohí určite viete, ale 

predsa len - nie sme všetcidokonalí. Budeme potrebovať: nohavice, tričko, ponožky, spodnú 
bielizeň.  

Vyberieme zo skrine, zo zásuvky alebo aj z vešiaka nohavičky a natiahneme. Najprv 
cez jednu, neskôr cez druhú nohu. Potom potiahneme hore. (Pre naše baby-čitateľky 
pripájame aj jednoduchý návod na obliekanie podprsenky: Zoberieme podprsenku 
a natiahneme ramienko na jednu ruku a potom na druhú. Vzadu zapneme. Hotovo!) Ponožky 
sa obliekajú tak, že si zoberieme jednu ponožku a natiahneme na chodidlo. To isté sa 
zopakuje pri druhej ponožke a druhom chodidle. Musíme si dávať pozor, aby sme ponožku 
nepotiahli veľmi, aby sa úplne neroztrhla (to platí najmä pre silonové alebo už trochu deravé 
ponožky). Teraz si chytíme nohavice. Pripravíme si nohy – môžeme aj psychicky, ak sa boja. 
Obliekanie nohavíc sa realizuje podobne ako pri ponožkách – chytíme teda tie „gate“ 
a začneme ich naťahovať najskôr na jednu, potom na druhú nohu. (Na rozdiel od ponožiek 
ich však ťaháme o čosi vyššie než len nad členky.) Ak sa vám to podarilo, tak si ich môžeme 
(ak treba) zospodu od piat podvihnúť ku členkom. Nasleduje zväčša tá najzaujímavejšia časť 
oblečenia: tričko. Ak sa vám, drahé slečny, podarilo obliecť podprsenku, tak vám to pôjde 
lepšie. V tomto majú chalani smolu, ale ja pevne verím, že to zvládnu. Aby sme zistili, čo je 
predná časť a čo zadná, tak si pozrieme, kde je lístok. Lístok 
by nás mal po oblečení trička škrieť na chrbte. Po uvedomení 
si tejto závažnej skutočnosti si zoberieme tričko 
a prevlečieme si ho cez hlavu. Neskôr sa zase zopakuje naše 
známe navliekanie: navlečieme najprv jednu ruku do rukáva 
a potom aj druhú – ideálne každú do iného. 

Tak a ste oblečený! Ak sa vám to podarilo, tak vám 
z celého srdca gratulujem, ak nie, tak snáď nabudúce. Veď 
nie sme dokonalí! 

 
Tamara Hajduková, 6.A 
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Kultúrne podujatia, exkurzie a iné školské aktivity 
 
 

Predškoláci v 1. ročníku 

Zvedavé aj ostýchavé – také boli pohľady budúcich prváčikov, 
dnes ešte predškolákov z materskej školy na Cádrovej ulici a                
na Revíne. Zavítali k nám 19. a 20. januára 2015, aby si vyskúšali, aké 
je to sedieť v ozajstnej školáckej lavici. Naši prváčikovia sa na nich 
veľmi tešili. Veď majú medzi nimi svojich kamarátov, ktorých dlho 
nevideli. A mali si čo povedať. 

Predškoláci čoskoro odhodili trému a pustili sa do plnenia 
školáckych úloh. Najskôr sa nám predstavili a keďže sú veľmi šikovní, 
svoje mená nám aj napísali. Naučili sa básničku Kým zazvoní 
september. Páčila sa im, veď bola o nich. Ukázali nám aj, že z nich 
budú skvelí počtári a maliari. V škôlke sa toho veľa naučili, a preto nám 

zarecitovali krásne básne. A my sme im za to povedali 
zopár slov o písmenkách, ktoré sme sa doteraz naučili 
písať a čítať. 

Azda najväčšiu radosť mali pri plnení úloh                            
na interaktívnej tabuli. Šaško Tomáš ich vždy pochválil 
a vylúdil úsmev na ich tvárach. A keď zazvonil zvonec 
a prvej školskej hodiny bol koniec, nadišiel čas rozlúčky. 

Tento veselý deň im bude pripomínať pamätný list a drobné darčeky. Čas letí veľmi rýchlo 
a ani sa nenazdáme a opäť sa uvidíme. 

 
VEĽMI SA NA VÁS VŠETKÝCH TEŠÍME! 

 
Kým zazvoní september 

 
Krížom, krážom, hákom, bákom, 

v škôlke som už predškolákom 
O chvíľu jej podám rúčku, 

poďakujem na rozlúčku. 
 

Čaká ma už prvá trieda,  
veľká škola, biela krieda.  

Po lete vraj príde deň,  
keď zazvoní september.  

 
  

 
Zrenovovaná telocvičňa 
 
Určite ste si už všimli vynovenú fasádu našej telocvične. Pre neveriacich Tomášov prikladáme 
fotodokumentáciu   
 

http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=286
http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=286
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Maľované dejiny mesta Bratislavy – pokračujeme! 

Ako sme vás už informovalli v našich predvianočných Cádrovinách, 9. decembra 2014 
sme úspešne ukončili prvý ročník vzdelávacieho projektu – Deti ilustrujú príbehy Pavla 
Dvořáka. A čo nás čaká v roku 2015? V ilustrátorskej súťaži budeme pokračovať! Veľmi sa 
tešíme, že sa k nám pridávajú aj žiaci z 3.B. Budeme sa stretávať znovu v sobotných 
ateliéroch, kde nás čakajú príbehy napoleonských vojen, navštívime však aj našu obľúbenú 
Máriu Teréziu, virtuálne odkryjeme Gerulatu – Rímske hry, navštívime Apponyiho palác,                
kde budeme hodovať ako v 18. storočí, preskočíme si zopár storočí na Devíne... Je toho dosť 
a už teraz sa nevieme dočkať! 

  

 

 

 

 

 

Divadelné predstavenie Tri prasiatka 

 

Usilovná práca si zasluhuje odmenu, a tak sme sa 
spolu s deťmi z I. stupňa rozhodli 29. januára 2015 navštíviť 
divadelné predstavenie Tri prasiatka. Tri svetaskúsené 
prasiatka, vlk a prefíkaná líška nám priniesli nielen zábavu, 
ale aj hodnotové posolstvá. Hra plná veselých pesničiek nás 

pobádala do búrlivého potlesku. Naučili sme sa (okrem iného), že stolovanie patrí k prejavom 
slušnosti a znakom dobrej výchovy a že múdrosť víťazí nad silou.  

Cestou do divadla sme spoznali kúsok z nášho mestečka. Zastavili sme sa                                 
pri fontánach a studni na Primaciálnom námestí, vzdali hold padlým i Jozefovi Murgašovi, 
katolíckemu kňazovi, maliarovi, slovenskému vynálezcovi a priekopníkovi bezdrôtovej 
telekomunikácie v jednej osobe. Príjemne prežitý deň a krásne kultúrne predstavenie nám 
budú pripomínať naše ilustrácie a chvíle strávené počúvaním veselých pesničiek                                 
z venovaného CD. 
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Súťaž PÍSMENO v časopise Vrabček 

 
S radosťou Vás chceme informovať o úspechu našej 

žiačky Emky Žufovej z 1.B, ktorej výtvarná práca bola 
zverejnená v decembrovom vydaní detského časopisu 
Vrabček. Išlo o súťažnú prácu v súťaži PÍSMENO, ktorá bola 
redakciou časopisu vyhlásená v septembri 2014. Úlohou 
súťažiacich bolo vybrať si jedno obľúbené písmeno a 
znázorniť ho akoukoľvek výtvarnou technikou. Emke 
srdečne gratulujeme!  

 
 

 

Zimné hry v ŠKD 

 
 

I keď sa momentálne  
tešíme z jari,  

ani na túto zimu  
nebudeme v zlom  

spomínať.  
Užili sme si počas nej  

zábavy až-až!  
 

Naše zimné hry v ŠKD  
sú toho dôkazom ;) 

 

 
 
 

Prednáška a beseda s Junior ambasádorkou 
o detských právach 

 
Dňa 10. februára 2015 sa v rámci projektu našej školy                       

Škola spolupracujúca s UNICEF uskutočnila v našej školskej knižnici 
prednáška spojená s besedou o detských právach a Unicefe s Junior 
ambasádorkou pani Ilavskou. Zúčastnili sa na nej žiaci                                        
7., 8. a 9. ročníka. 
 

Karneval v ŠKD 
 

Dňa 10. februára 2015 sa v našej škole v rámci ŠKD uskutočnil karneval. Stretlo sa  
tam mnoho zaujímavých masiek, ktoré sa v toto príjemné zimné popoludnie spolu veľmi 

http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=292
http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=292
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dobre zabávali, zasúťažili si, zatancovali a pochutnali si na rôznych dobrotách. Najlepšie 
masky boli ocenené zaujímavými cenami. Prinášame vám aj bezprostredné dojmy našej 
redaktorky Petry Zaborski zo 4.A, ktorá sa na tejto akcii tiež zúčastnila: „Na karnevale bolo 
výborne, hrali sme sa rôzne hry. Na začiatku prišiel pán vychovávateľ Martin ako neandrtálec 
a Igor ako lyžiar a pani vychovávateľka Anežka bola čierna labuť. Cenu za najlepšiu masku 
vyhrala Bianka Janitorová zo 4.A. Bolo tam rôzne občerstvenie. Každý z nás niečo doniesol 
a všetko sa ihneď zjedlo.“ Už teraz sa tešíme na ďalší ročník! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyžiarsky kurz 7.A  
 

Od 12. do 17. februára 2015 sa žiaci 7.A zúčastnili na lyžiarskom výcviku v Oravskej 
Polhore, a to spolu so žiami ZŠ Riazanská. Naučili sa lyžovať alebo sa zdokonalili v lyžovaní, 
zažili množstvo zábavných aktivít aj na chate, aj na svahu. Všetci tvrdia, že to bola super 
lyžovačka.  
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Deň v červenom – sviatok sv. Valentína 

Sviatok sv. Valentína sme oslávili svorne. Všetci (celá škola!) sme 
sa obliekli do červeného. Neveríte? Tak sa poriadne prizrite! 
 

Valentín 
 
Valentín je sviatok lásky, 
nikomu sa nerobia vrásky. 
Celý deň sa pusy dávajú, 
na to nikdy nezabúdajú. 
Tento sviatok je jedinečný, 
pre záľubencov výnimočný. 
 
Tatiana Turianska, 4.A 
 

Little Red Riding Hood a Peter Black II: divadelné predstavenia v anglickom jazyku 
 

V stredu 24. februára 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili na divadelnom predstavení 
v anglickom jazyku, ktoré si pre nás pripravilo Divadelné centrum Martin: žiaci I. stupňa                  
na predstavení Little Red Riding Hood (Červená čiapočka) a žiaci II. stupňa na predstavení 
Peter Black II (Čierny Peter II). Dôkazom, že sme sa na oboch predstaveniach schuti zasmiali 
a že ani naša angličtina v hanbe neostala, je i vyjadrenie redaktorky Petry Zaborski zo 4.A: 
„Nedávno sme boli na anglickom divadle. Na začiatku nám hovorili veľmi smiešny úvod. To 
naše predstavenie bolo o Červenej čiapočke. Rozumeli sme všetkému. Veľmi sa nám to páčilo, 
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pretože to bolo veľmi vtipné. Červená čiapočka sa volala Zuzanka. Jeden ujo jej mal 
porozprávať rozprávku, tak začal: V jednom kráľovstve bol strom, z ktorého sa spustila 
Hannah Montana a zboku McQueen a začali spievať jej posledný song... A v podobnom duchu 
sa nieslo celé predstavenie. Bola to šupa! “ Veríme, že Divadelné centrum Martin si pre nás 
čoskoro pripraví niečo nové a rovnako dobré! ;) 
 

 
 

Zrenovované ihrisko 

Do areálu našej školy pribudlo v týchto dňoch viacero noviniek. Na detské ihrisko boli 
doplnené nové lavičky, reťazová dráha a lezecká a šplhacia zostava. Nové lavičky pribudli aj 
pred materskú školu a telocvičňu. Veríme, že naše deti si uvedené novinky užijú a budú 
aktívnejšie využívať čas pri pobyte vonku v škole.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=293
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Európa v škole 
 

„EURÓPA POMÁHA – POMÁHA EURÓPE?“ Toto motto otvorilo 62. ročník projektu 
Európa v škole. Témy boli pre dnešný náš život viac ako aktuálne: „Kto tu volá o pomoc?“              
(v Európe a na celom svete vymierajú mnohé druhy rastlín a živočíchov. Ktorý z nich sa 
rozhodneš  zachrániť?), „Vzdelanie je tu pre všetkých!“ (nie všetky deti sa môžu pokojne učiť. 
Môžeš pomôcť deťom v rozvojovej alebo zničenej krajine?), „Voda znamená život!“                        
(780 miliónov ľudí dnes žije bez prístupu k čistej, pitnej vode. Pomôžeš a pridáš sa 
do projektu záchrany vodných zdrojov?). Pre našu školu sa tento rok stala najúspešnejšie  
zvládnutou výtvarne spracovaná  téma „Kto tu volá o pomoc?“. 

11. marca 2015 sa v Kultúrnom stredisku                        
na Vajnorskej ulici konala slávnostná vernisáž    
62. ročníka projektu Európa v škole, spojená 
s odmeňovaním víťazov. 1. miesto vo svojej 
kategórii a postup do celoslovenského kola si 
„vymaľoval“ náš žiak Zorka Zita z 3. B! Takto sa 
k svojmu dielu vyjadril: „Vlk žije v lesoch, ktoré už 
nie sú všade zelené, žerie potravu, z ktorej mu 
žltnú zuby, hviezdy hľadá, ale ich nevidí,  slnko 
svieti, ale je za šedým mrakom, tak prečo by 
nemohol byť môj vlk oranžový?“ Zorko túto tému 
„až zimomriavkovo“ výstižne spracoval, jeho výtvarné podanie bolo nebojácne, farebne 
smelé, a preto si podľa zásluhy odniesol 1. miesto vo svojej kategórii.  

Aj ostatné deti – najmä z 3.B, 3.A, 1.A – nás prekvapili svojou výstižnosťou a tvorivou 
invenciou. Okrem víťaznej práce sa úspešnými stali aj ďalšie naše výtvarné diela, ktoré sú 
vystavené v Kultúrnom stredisku na Vajnorskej ulici. V literárnej časti si krásne 3. miesto 
odniesol  Šimonko Strečok z 1.A. Srdečne gratulujeme!!! 
 

Pomáhame ropuchám 
 

V sobotu 28. marca 2015 sme sa vybrali na Železnú studničku. Tak ako pred rokom aj 
teraz sme chceli pomôcť ropuchám pri ich migrácii. Niektorých z nás sprevádzali aj rodičia, 
niektorí sme prišli sami. Zátarasy už boli postavené, našou úlohou bolo nájsť ropuchy a 
preniesť ich cez cestu k vode. Mali sme aj dôležitú úlohu, nahlasovali sme počet samčekov a 
samičiek. Dá sa to rozoznať veľmi ľahko, samček je oveľa menší. Škoda však, že ropúch 
nebolo viac a vonku bolo príliš chladno. Inak to však bola skvelá akcia! 

 

 

http://zscaba.edupage.org/text/?text=text/text27&subpage=4
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Súťažili sme – ľaľa, tu sú naše výsledky! 
 

 recitátorské a spevácke súťaže:  

Dňa 29. januára 2015 žiaci Marek Stolárik z 3.B, Miška Studená 
z 5.A a Damián Drajna zo 7.A reprezentovali našu školu na okresnom 
kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Damián Drajna získal vo svojej 
kategórii krásne 2. miesto. 

 

Dňa 11. marca 2015 žiačky Nina Jelšíková a Ema Benková z 5.A 
reprezentovali našu školu v speváckej súťaži Novomestský škovránok. 

 

Dňa 12. marca 2015 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže 
v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. 
Zúčastnilo sa na ňom až 26 žiakov. Porota sa po neľahkom rozhodovaní 
napokon rozhodla udeliť  prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách 
týmto žiakom: 

 

I. kategória 
Poézia: Próza 

  
1. Marína Debnárová, 2.A 1. Lucia Kováčová, 3.A 
2. Dominika Čelovská, 1.A 2. Adam Brvnišťan, 3.A 

3. Sofia Janitorová, 1.A 3. neudelené 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

Víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať aj                

v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 1. apríla 2015. 

 

 

 anglický jazyk: 

Dňa 14. januára 2015 sa žiačky Romana Prokešová zo 7.A, Veronika 

Bánová z 8.A a Dunja Iva Zemanová z 9.A triedy zúčastnili na okresnom 

kole olympiády z anglického jazyka. Dunja Iva Zemanová postúpila              

do krajského kola, kde získala čestné uznanie.  

II. kategória 
Poézia: Próza: 

  
1. Hana Balažovjechová, 5.A 1. Simona Habodászová, 6.A 

2. Viktória Tevecová, 6.A 2. Sára Pigová, 4.B 
3. Michal Ilavský, 4.B 3. Michal Bachratý, 4.A 

III. kategória 
 Poézia: 

 
 1. Petra Lȍrinczová, 8.A 
2. Veronika Bánová, 8.A 
 2. Peter Adamica, 7.A 
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 francúzsky jazyk: 

Dňa 29. januára 2015 sa na našej škole konalo školské 

kolo olympiády z francúzskeho jazyka. Na 1. mieste sa 

umiestnila Veronika Bánová z 8.A, na 2. mieste Dunja Iva 

Zemanová z 9.A, na 3. mieste Laura Pazičová z 9.A. Veronika 

Bánová postúpila do krajského kola, v ktorom zvíťazila 

a prebojovala sa tak do štátneho kola, ktoré sa uskutoční   

14. apríla 2015. Držíme jej palce! 

 

 dejepis: 

Dňa 12. februára 2015 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej 

olympiády. Našu školu reprezentovala Veronika Špačková z 9.A. Bola 

úspešnou riešiteľkou.  

 

 

 matematika: 

V stredu 21. januára 2015 sa konalo okresné kolo 
matematickej olympiády žiakov 5. až 9. ročníka. Našu 
školu reprezentovali štyria žiaci, úspešným riešiteľom sa stal 
Ivo Novysedlák z 5.A, ktorý sa umiestnil na 11. mieste so 
ziskom 11 bodov z maximálneho počtu 18. Zaradil sa tak 
medzi 55,3 % úspešných riešiteľov vo svojej kategórii. 

 

Na okresnom kole Pytagoriády, ktoré sa uskutočnilo                   
16. marca 2015, vybojoval v silnej konkurencii Martin Holka 
z 3.A krásne 6. miesto, pričom od prvej priečky ho delili iba dva body z 24. Ema Brvnišťanová 
z 5.A sa umiestnila na 8. mieste medzi úspešnými riešiteľmi, ktorých bolo 67 % zo všetkých 
zúčastnených piatakov. 
 

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do medzinárodnej matematickej olympiády 
Pangea. Matematická olympiáda Pangea má podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Prvé kolo súťaže prebiehalo v týždni od 9. do 13. marca 2015. Zapojili sa doň 
žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Žiaci si precvičili svoje logické myslenie a overili si svoje vedomosti 
z matematiky. Niektoré úlohy boli pomerne náročné, žiaci ich mali stihnúť za 45 minút. 
Výsledky sa žiaci dozvedia 30. apríla 2015. 

 

V pondelok 23. marca 2015 si naši žiaci potrápili svoje hlavičky aj na ďalšej 
medzinárodnej matematickej súťaži Matematický klokan. Súťažili najmä žiaci z I. stupňa.                
O ich výsledkoch vás budeme informovať. 
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 chémia: 

Dňa 26. marca 2015 v okresnom kole chemickej 

olympiády našu školu reprezentovali Veronika Špačková 

a Dominika Nitschneiderová z 9.A. Boli úspešnými 

riešiteľkami. 

 

 biológia:  

Od októbra 2014 do mája 2015 prebieha (aj) na našej 

škole kvalifikácia do okresného kola biologickej 

olympiády, ktorá preveruje nielen teoretické znalosti našich žiakov, ale aj ich praktické 

zručnosti. Náš školský tím reprezentuje výber 5.A, a to v nasledovnej zostave: Michaela 

Studená, Jakub Čimbora, Ján Marušinec, Ema Haladeková, Jozef Hempfinger. Držíme im 

palce! 

 

 šport: 

 bedminton: 

V nedeľu 22. februára 2015 sa v našej telocvični 
konal bedmintonový turnaj. V kategórii I. stupňa 
zvítazil Oliver Novysedlák z 2.B, v kategórii                            
II. stupňa sa víťazom stal Peter Adamica zo 7.A. V kategórii dospelých sa hrala 
štvorhra a zvíťazila dvojica: pán Novysedlák a pani Gregorová. 

 

 florbal: 
 

Naše chlapčenské florbalové družstvo naďalej raz mesačne (v sobotu) hráva 

prípravný zápas proti výberu DFL (Detskej florbalovej ligy). Naše družstvo 

reprezentujú: Milan Rehuš (3.A), Milan Samuel Zemeš (5.A), Dušan Farenzena 

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

(3.A), Bruno Bajza (3.A), Hugo Bajza (3.A), Francesco Asaro (3.B), Max Roger 

Dobberstein (4.A), Peter Hajduk (3.A), David Svitek (4.A). 
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 vybíjaná: 

Dňa 25. marca 2015 sa naše žiačky zúčastnili                          
na obvodnom kole vo vybíjanej dievčat. Dievčatá 
skončili v skupine C na 3. mieste. Naše dievčenské 
družstvo reprezentovali: Michaela Studená (5.A),    
Nina Petrašovičová (5.A), Simona Turanová (5.A), Hanka Balažovjechová (5.A), 
Katarína Miznerová (6.A), Mia Gaburová (6.A), Karin Kyrinovičová (6.A),                 
Vanessa Gerhátová (6.A), Simona Habodászová (6.A), Tamara Hajduková (6.A).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Všetkým súťažiacim gratulujeme 

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

 
 

V predvianočných Cadrovinách sme v tejto rubrike 
našim verným čitateľom ponúkli rozhovor                        

s pani učiteľkou Renátou Szládicsekovou. Tentokrát 
sme sa rozhodli do horúceho kresla posadiť                          

pani učiteľku Martu Hnidkovú, ktorá je triednou 
učiteľkou 5.A a na našej škole vyučuje predovšetkým 

nemecký jazyk a náboženskú výchovu. 
 
 
 
 
 

Ako sa Vám u nás páči?  Zvykli ste si? 
Táto škola si ma získala, už keď som po prvýkrát vstúpila do jej priestorov. 

Nie nadarmo sa označuje ako rodinná. Takže nebol problém zvyknúť si. 
Milá a šikovne zakompovaná na krámarskom kopčeku  

 
 

Prečo ste sa rozhodli študovať učiteľstvo? Vždy ste chceli byť učiteľkou? 
Byť učiteľkou je práca, v ktorej musí byť človek neustále v pohybe...                              

To je to, čo ma pri výbere vysokej školy na učiteľskom povolaní zlákalo. 
Tiež verím, že kam som poslaná, tam mám mať i svoje miesto...                              

Veď každý z nás ho hľadá vo svojom živote..  
 
 

Aké predmety učíte? 
Náboženstvo, biológiu a nemčinu. 

 
 

Učili ste pred príchodom na našu školu aj na inej škole? 
Áno, učila, takže už nie som žiadny zelenáč  

 
 

Ak áno, koľko rokov pracujete už ako učiteľka? 
Toto je môj piaty rok v učiteľskej brandži    
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Aká ste Vy boli žiačka? Dostali ste niekedy aj päťku?  
Jasné, veď každý žiak musí zakúsiť aj úspech, aj nezdar – ani ja som nebola 
výnimkou. Ale neúspechy, i keď o ne veľmi nestojíme, sú častokrát veľmi 

cennou lekciou, a to nielen v škole – práve preto je dôležité z každého 
nezdaru sa poučiť, nevzdávať sa a zabojovať! 

 
 

Ktoré predmety boli Vaše najobľúbenejšie, keď ste chodili do školy?  
Vždy ma bavila nemčina, geografia a biológia. 

 
 

A ktoré ste, naopak, veľmi v láske nemali? 
Matematiku a chémiu. 

 
 

Máte nejakú tajnú stratégiu na učenie detí? 
Istý psychologický výskum hovorí, že každých desať minúť treba dať počas 

vyučovacej hodiny na jednu minútu vydýchnuť žiakom, zmeniť tému, zasmiať 
sa či povedať niečo s nadhľadom  Snažím sa tejto rady držať. 

 
 

Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase? Aké sú Vaše koníčky? 
Zo športov sa vo voľnom čase venujem najmä bicyklovaniu, plávaniu, lyžovaniu 

a korčuľovaniu. Zaujíma ma móda, rada si prečítam však aj dobrú knihu, no 
nepohrdnem ani prechádzkami v prírode či počúvaním hudby. A čo ešte? 

Milujem cestovanie, ale niekedy mi úplne stačí len tak sledovať život                          
vonku za oknami   

 
 

Ako plánujete sláviť veľkonočné sviatky? 
Veľkonočné trojdnie sa vyznačuje osobitým slávením  v kostole, ktoré má svoje 

čaro, preto v tomto sviatočnom čase rada navštívim bohoslužby.  
 
 

A na záver už len jedna zvedavá otázočka: koľkých kúpačov na Veľkonočný 
pondelok očakávate? A tešíte sa na nich? :) 

Koľko? Nuž, uvidíme. A samozrejme, že sa teším, ale pozor, ja sa nedám... 
Pripravím sa na nich   

 
 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov! 
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Výnimoční žiaci 
 

Aj vás vždy zaujímalo, ako to asi vyzerá v rodinách,  
v ktorých rodičia pochádzajú z rôznych krajín a slovenčina nie je ich rodným 

jazykom? Ako doma komunikujú? Ako často navštevujú príbuzných 
v zahraničí? Aj to sú otázky, ktoré redakcia Cádrovín položila (i) takto 

výnimočným žiakom našej školy! Ich zaujímavé odpovede vám exkluzívne 
prináša naša rubrika – presvedčte sa sami! 

 

 
Sandra Asaro (1.B) a Francesco Asaro (3.B) 
 
1. Ktorý z vašich rodičov pochádza zo zahraničia? A odkiaľ je? 
Tatino je z Talianska. Narodil sa vo Florencii, kde aj vyrastal, aj študoval. 
Florencia je nádherné mesto a sme radi, že tam máme veľkú časť rodiny 
a môžeme sa tam kedykoľvek vybrať… 
 

2. Ako a kde sa vaši rodičia spoznali? 
Rodičia sa spoznali na Slovensku v Bratislave. Mamina si zamilovala 
taliančinu ešte na základnej škole a po skončení vysokej školy sa jej 
venovala aj pracovne. S tatinom sa spoznali cez spoločných známych                  
v čase, keď tatino pracoval a žil vo Viedni. 
 

3. Akým jazykom sa doma rozprávate? Počuť u vás doma iba 
slovenčinu? 
Odmalička sme s maminou rozprávali po slovensky, s tatinom                                 
po taliansky. Keď sme však  všetci spolu, tak viac hovoríme po taliansky, takže u nás doma viac počuť 
taliančinu. Navyše, televízor máme nastavený na talianske kanály, vyrastali sme výlučne                                 
na talianskych rozprávkach… Dokonca aj medzi sebou občas pri hre prepneme na taliančinu. 
 

4. Chodievate často navštevovať ockových príbuzných? V akom jazyku spolu s príbuznými 
z jeho strany komunikujete? 
Do Talianska chodíme často navštevovať rodinu, vo Florencii máme babku, bratrancov a sesternicu, 
ujov a tety. Stretávame sa niekoľkokrát ročne. Dedko pochádzal zo Sicílie, takže časť rodiny máme aj 
tam, boli sme tam už niekoľkokrát. Tatino vybehne do Talianska aj častejšie. S príbuznými 
komunikujeme iba po taliansky. A musíme priznať, že nás veľmi chvália, ako výborne sa vieme                      
po taliansky vyjadrovať. 
 

5. Ako sa ockovi páči na Slovensku? Zvykol si na tunajší spôsob života? Bolo to pre neho 
ťažké? Čo mu najviac chýba z ich rodnej krajiny?  
Tatinovi sa tu páči. Bratislava je útulné mesto, rád zájde aj do Viedne. Cení si to, že aj tu máme skvelú 
rodinu, babku, dedka, ujov a tety a hlavne super bratrancov a sesternice, s ktorými odmalička 
vyrastáme. Rodina je všeobecne pre Talianov veľmi dôležitá. 
Podľa nás to nebolo preňho ťažké zvykať si na Slovensko, veď sa pohyboval v medzinárodnom 
prostredí, študoval v Amerike, pracoval v Chorvátsku, v Anglicku, v Rumunsku, v Rakúsku, v Čechách, 
veľa cestoval... On však tvrdí, že to bolo a je preňho stále ťažké. Najviac mu chýba jeho mamina, 
súrodenci, talianska klíma, služby, more a talianska strava. Tvrdí, že jedného dňa sa do Talianska                     
s maminou vráti… 
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6. Čo je podľa vás najväčšou výhodou takéhoto národnostne zmiešaného rodičovského 
páru? 
Najväčšou výhodou je to, že už odmalička ovládame dva jazyky, stretávame sa s dvoma kultúrami, 
môžeme ísť kedykoľvek do Talianska k rodine, babka nás mazná fantastickými lasagnami a inými 
domácimi dobrotami toskánskej receptúry, ktoré nenájdete ani v tej najvychýrenejšej talianskej 
reštaurácii na Slovensku!   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Damian Brambilla (3.A) 

 
1. Ktorý z tvojich rodičov pochádza zo zahraničia? A odkiaľ je?  
Zo zahraničia pochádza môj ocko. Je Francúz. 
 

2. Kedy a kde sa tvoji rodičia spoznali?  
Tu v Bratislave, v roku 1998. 
 

3. Akým jazykom sa doma rozprávate? Počuť u vás doma                 
iba slovenčinu? 
Doma sa rozprávame po slovensky aj po francúzsky. 
 

4. Chodievate často navštevovať ockových príbuzných?  
V akom jazyku spolu s príbuznými z jeho strany komunikuješ?  
Veľmi často nie, chodíme tam asi raz ročne, niekedy však prídu oni sem. S nimi sa rozprávam len                     
po francúzsky. 
 

5. Ako sa ockovi páči na Slovensku? Zvykol si na tunajší spôsob života? Bolo to pre neho 
ťažké? Čo mu najviac chýba z jeho rodnej krajiny?  
Ockovi sa na Slovensku páči a celkom si zvykol, hovorí aj po slovensky, i keď naučiť sa slovenčinu bolo 
pre neho ťažké. Asi som mu pomohol aj ja  Podľa neho je to tu na Slovensku pokojnejšie 
a bezpečnejšie (teda okrem ciest), a tak je to aj pre deti vhodnejšie prostredie. Veľa vecí sa tu vraj 
v ostatnom čase zlepšilo. Ocko má tiež veľmi rád Budapešť, vie aj po maďarsky, má tam mnohých 
priateľov, je to krásne a zaujímavé mesto a je to blízko Slovenska. A aj mne sa tam páči, lebo je tam 
pekne. Ale ockovi je tu na Slovensku niekedy aj ťažko. Vtedy 
ideme lyžovať do Francúzka, alebo zamierime na pláž na Korzike. 
Najviac mu tu z rodného Francúzska chýba francúzska konverzácia 
a jedlo a tiež mu je trošku ľúto, že Francúzsko je dosť ďaleko 
autom. A mne tu chýba Disneyland!  
 

6. Čo je podľa teba najväčšou výhodou takéhoto 
národnostne zmiešaného rodičovského páru? 
Viem lepšie po francúzsky!   
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Aicha Julie Sene (3.B) 

1. Ktorý z tvojich rodičov pochádza zo zahraničia? A odkiaľ je? 
Zo zahraničia pochádza môj otec. Je zo Senegalu. 
2. Ako a kde sa tvoji rodičia spoznali?  
Moji rodičia sa zoznámili na vysokej škole počas beánie 
elektrotechnikov na internáte Mladá garda.  
3. Akým jazykom sa doma rozprávate? Počuť u vás doma iba 
slovenčinu? 
Doma sa rozprávame po francúzsky aj po slovensky. 
4. Chodievate často navštevovať ockových príbuzných? V akom 
jazyku spolu s príbuznými z jeho strany komunikuješ? 
Nechodievame často navštevovať ockových príbuzných. Boli sme 
tam naposledy v roku 2010. Komunikujeme s nimi po francúzsky 
a po anglicky. 
5. Ako sa ockovi páči na Slovensku? Zvykol si na tunajší spôsob 
života? Bolo to pre neho ťažké? Čo mu najviac chýba z jeho 
rodnej krajiny? 
Ockovi sa na Slovensku veľmi páči. Dlho mu trvalo, kým si zvykol 
na tunajší spôsob života, najmä na zimu. Najviac mu chýbajú 
z rodnej krajiny more, strava, kultúrne podujatia a samozrejme 
rodina. 
6. Čo je podľa teba najväčšou výhodou takéhoto národnostne 
zmiešaného rodičovského páru? 
Najväčšou výhodou takéhoto národnostne zmiešaného 
rodičovského páru je podľa mňa poznanie inej kultúry, iných ľudí, inej krajiny, iných zvykov 
a iného jazyka. Pre mňa je výhodou, že si nemusím natáčať vlasy   
 
 
  

Anamarija Zaborski (3.A) a Petra Zaborski (4.A)  

 
1. Ktorý z vašich rodičov pochádza zo zahraničia? 
A odkiaľ je? 
Obidvaja naši rodičia pochádzajú zo Srbska. 
 

2. Ako a kde sa vaši rodičia spoznali? A prečo sa rozhodli 
presťahovať zo Srbska na Slovensko? 
Ocko s maminou sa spoznali ešte počas školy. Nuž a potom 
prišiel ocko za prácou na Slovensko a mamina išla s tatinom aj 

s babkou z ockovej strany. Nebolo to tak dávno – ja (Peťka) som ešte chodila do  prvého ročníka 
v Srbsku, Anamarija tam chodila istý čas do škôlky. 
 

3. Akým jazykom sa doma rozprávate? Počuť u vás doma iba slovenčinu? 
Áno, doma sa rozprávame iba po slovensky. 
 

4. Chodievate často navštevovať príbuzných v Srbsku? V akom jazyku spolu s nimi 
komunikujete? 
Do Srbska chodievame najmä cez letné prázdniny – vtedy sme tam asi tri-štyri dni. S väčšinou našich 
príbuzných komunikujeme po slovensky, s niektorými však aj po srbsky.   
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5. Ako sa rodičom páči na Slovensku? Zvykli si na tunajší 
spôsob života? Bolo to pre nich ťažké? Čo im najviac chýba 
z ich rodnej krajiny?  
Páči sa im tu, sú tu spokojní, zvykli si. A trvalý návrat do Srbska zatiaľ 
neplánujú. 
 

6. Čo je podľa vás najväčšou výhodou toho, že vaši rodičia                  
(a vlastne i vy) pôvodom pochádzajú z inej krajiny?  
Výhodou je, že pri návšteve našich príbuzných dosť pocestujeme, navyše, vieme aj niečo po srbsky. 
A tiež máme kamarátov zo Srbska, na ktorých sa vždy môžeme tešiť  
 
 
 

Max Roger Dobberstein (4.A) 

 
1. Ktorý z tvojich rodičov pochádza zo zahraničia? A odkiaľ je?  
Zo zahraničia sú obidvaja moji rodičia. Otec je polovičný Nemec                  
(z jednej polovice Nemec a z druhej Slovák). Vyrastal v Berlíne. Mama 
je z Českej republiky, z Moravy. Ale hovorí čisto po slovensky,              
takmer bez chýb. 
 

2. Ako a kde sa tvoji rodičia spoznali? 
Spoznali sa na vysokej škole v Bratislave. Ako študenti bývali v internáte a tam sa zoznámili. 
 

3. Akým jazykom sa doma rozprávate? Počuť u vás doma iba slovenčinu? 
Doma sa rozprávame rôznymi jazykmi. S otcom sa bavím zväčša po nemecky. S mamou po slovensky. 
Keď prídu moji starí rodičia z Čiech, tak ešte aj po česky.  
 

4. Chodievate často navštevovať ockových a maminých príbuzných? V akom jazyku spolu 
s príbuznými z ich strany komunikuješ?  
Ockových príbuzných navštevujeme málokrát. Je to ďaleko. V Nemecku mám babku, tetu, strýka, 
sesternicu Katharinu a bratranca Nilsa. Oni ku nám chodia v lete a bavím sa s nimi len po nemecky.               
V Česku mám babku a deda. Tam chodím častejšie. S nimi sa rozprávam aj po česky, aj po slovensky. 
Ale väčšinou po česky. 
 

5. Ako sa tvojim rodičom páči na Slovensku? Zvykli si na tunajší spôsob života? Bolo to                
pre nich ťažké? Čo im najviac chýba z ich rodnej krajiny?  
Otec je už teraz väčšinu života na Slovensku, takže si zvykol. Ale hovorí, že mu chýba nemecký čierny 
chlieb a nemecké párky  Mame tu chýbajú české knižky. 
 

6. Čo je podľa teba najväčšou výhodou takéhoto národnostne zmiešaného rodičovského 
páru?  
Výhodou je to, že moja rodina pochádza z rôznych krajín. Takmer každé prázdniny tak idem niekam 
do zahraničia. Nevýhodou je to, že otec do mňa v kuse pchá nemecké dokumentárne filmy  
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Beatris Petrová (7.A) 

 
1. Ktorý z tvojich rodičov pochádza zo zahraničia? A odkiaľ je?   
Obaja moja rodičia pochádzajú zo zahraničia. Sú pôvodom z Bulharska. 
 

2. Kde sa tvoji rodičia spoznali?   
Zoznámili sa v Bulharsku v Sofii.  
 

3. Akým jazykom sa doma rozprávate? Počuť u vás doma                    
iba slovenčinu?  
Doma sa rozprávame po bulharsky. Málokedy prepneme na slovenčinu. 
 

4. Chodievate často navštevovať ockových a maminých 
príbuzných? V akom jazyku spolu s príbuznými z ich strany 
komunikuješ?     
Teraz ich veľmi nenavštevujeme, lebo bývame na Slovensku. Ale inak 
sa vídavame asi dvakrát-trikrát ročne. A keď sme v Bulharsku, tak ich 
navštevujem skoro každý deň.  
 

5. Ako sa tvojim rodičom páči na Slovensku? Zvykli si na tunajší 
spôsob života? Bolo to pre nich ťažké? Čo im najviac chýba                 
z ich rodnej krajiny?  
Áno, mojej mame a môjmu otcovi sa na Slovensku veľmi páči. Veľmi rýchlo si zvykli na tunajší spôsob 
života. Najviac im chýba rodina a príbuzní. 
 

 

Dunja Iva Zemanova (9.A) 

 

1. Ktorý z tvojich rodičov pochádza                            
zo zahraničia? A odkiaľ je? 
Moja mama je Macedónka.  
 

2. Ako a kde sa tvoji rodičia spoznali? 
Rodičia sa spoznali po koncerte macedónskej opernej speváčky v Skopje v čase, keď tam môj otec 
pôsobil ako veľvyslanec. Po koncerte išli spolu s tetou (maminou sestrou) a ujom k otcovi na návštevu 
a vraj ich zblížil jazmínový čaj, takže niet divu, prečo to je obľúbený čaj mojej mamy. 
 

3. Akým jazykom sa doma rozprávate? Počuť u vás doma iba slovenčinu?  
U nás rozhodne nepočuť len slovenčinu. Každý deň odznejú aspoň tri jazyky. Mama, ja a brat 
hovoríme spolu po macedónsky, s ocinom sa mamina rozpráva po srbsky a ja s bratom hlavne                           
po anglicky.  
 

4. Chodievate často navštevovať maminých príbuzných? V akom jazyku spolu s príbuznými 
z jej strany komunikuješ?  
Letá zväčša trávime v Macedónsku, keďže mamina rodina žije tam. S rodinou sa rozprávame                         
po macedónsky. Až na bratrancov a sesternicu tety, s ktorými sa rozprávame po anglicky. Nikto nevie 
prečo. Kumanovčina je nárečie, ktorým v rodine rozprávame – je to, laicky povedané, „posrbčená” 
macedónčina.  
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5. Ako sa mamine páči na Slovensku? Zvykla si na tunajší spôsob života? Bolo to pre ňu 
ťažké? Čo jej najviac chýba z jej rodnej krajiny? 
Mama si, myslím, po tých devätnástich rokoch na Slovensko zvykla. Spôsob života je skoro taký istý,                    
i keď mám pocit, že Macedónci sú viac otvorení a určite hlučnejší, či už ide o hádky alebo zábavu. 
Najťažšie bolo pre ňu asi to, že odišla bývať tak ďaleko od mamy.   
 

6. Čo je podľa teba najväčšou výhodou takéhoto 
národnostne zmiešaného rodičovského páru? 
Výhodou je to, že ovládam o jazyk viac bez toho, aby som 
musela chodiť do školy alebo na súkromné hodiny či jazykové 
kurzy. Tiež je dobré, že rodičia sa učili tie isté veci inak, takže 
vnímajú rovnaké veci inak. Napríklad mama mi vie povedať 
viac o Balkáne, o jeho histórii, tradíciách či spoločenskej 
situácii, nuž a ocino mi zas dopĺňa info o Slovensku, Česku, 
Maďarsku či Rakúsku. Jedna z mála nevýhod je, že sa nevidíme 
s rodinou tak často ako napríklad ostatní spolužiaci s ich 
príbuznými. Pretože ja absolvujem pri ich návšteve namiesto 

výletu na druhý koniec Slovenska výlet na druhý koniec Európy. Celkovo najvtipnejšie situácie sú, keď 
si rodiča robia srandu zo slovíčka v jazyku toho druhého alebo keď je moja mama v rozpakoch zo zle 
napísaných i/y. Tak nejak sa dá zhrnúť, aké to je mať mamu Macedónku a otca Slováka  
 
 
 

Všetkým našim výnimočným žiakom ďakujeme za rozhovor!  
Alebo teda: 
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Naša prozaická tvorba 
 
 

Jarné prekvapenie  

 
Lenka bola so svojím bratom a rodičmi 

v lese na sniežienkach. Už sa veľmi tešila,                 
ako nazbiera viac než jej brat Juraj a ukáže ich 
svojej babke. Babka totiž povedala, že ak nazbiera 
viac snežienok, dostane od nej prekvapenie.  

„Už mám desať! Máš už aspoň jednu, 
ségra?!“ spýtal sa Juraj posmešne. Lenka sa mu otočila 
chrbtom a neodpovedala. Podišla bližšie k potoku a 
uvidela to, čo už tak dlho po lese hľadala: plno 
snežienok! Kľakla si a začala ich ozlomkrky zbierať. 
Päť, šesť, osem, pätnásť, dvadsať, tridsať! 
Lenka sa spokojne postavila, ale pomyslela si,                
že Juraj ich má asi sto, takže musí zbierať ďalej. Ale tu už žiadne snežienky neboli. Bežala a 
hľadala ďalšie, keď tu zrazu uvidela brata. „Koľko ich máš?“ spýtal sa. „Nepoviem!“ urazila sa 
Lenka. Poobzerala sa a uvidela ďalšie snežienky. Rozbehla sa k nim, ale pod nohami sa jej 
pošmykol vlhký mach. Stihla už iba zakričať: „Jááááááj!“ A rozpleštila sa na zemi. Snežienky 
leteli vzduchom a spadli do malej priehlbiny. Lenka sa rýchlo postavila, pozrela sa do 
priehlbiny a zrazu stuhla. V priehlbine ležali jej snežienky! Spolu s nimi tam ležalo mokré 
lístie, tráva a akýsi pekný žltý kvet. Lenka sa pohla a keď sa znovu pozrela na zničené 
snežienky, rozfňukala sa. Práve sa chystala snežienky pozbierať, keď sa lesom ozval tatov hlas: 
„Jurko, Lenka, už ideme, babka nás čaká!“ „Nie, nie, nie!“ hovorila si v duchu Lenka. Chytro 
všetko – aj trávu, aj kvet, aj listy – pozbierala. Sadla do auta a rozplakala sa ešte viac. 
„Prestaň revať! Vieš, aké je to otravné?“ osopil sa na ňu Juro. „Ty by si nebol smutný, keby... 
Zabudni na to,“ povedala plačlivo. „Na čo mám zabudnúť?“ vyzvedal Juro. Lenka však len 
ticho v rukách zvierala všetky veci zo zeme.  

„A sme tu,“ povedal tato, keď zastavili pred bytovkou, kde bývala babka. Mala tam 
veľmi veľa rastlín. V strede obývačky mala veľkú palmu. „Ahojte!“ privítala ich babka, keď 
vošli do bytu. Potom dodala: „Tak, kto má viac snežienok?“ „Ja mám tridsaťtri!“ pýšil sa Juro. 
Lenka bola ticho. „Lenka? Haló?!“ spýtala sa mama. „Žiadne,“ zašepkala. Juro sa začal 
strašne smiať. „Juro, prestaň!“ okríkla ho mama. „To, čo mám, ukážem len babke.“ „Tak 
dobre,“ kývla babka a vošla s Lenkou do kuchyne. Lenka jej ukázala, čo má. Babka listy, 
snežienky, kvietok a trávu opatrne chytila do ruky. Potom zrazu zvolala: 
„Kráása!“ „Čože?!“ zadivila sa Lenka. „Áno, máš ich síce menej, ale je vyzerá to takto 
zaujímavejšie. Sú také, také... krajšie!“ Babka vyšla z kuchyne a povedala: „Lenka dostane 
moje prekvapenie! Aha, na jej kytičku!“ „Waw!“ povedala mama. „Tu máš,“ povedala babka 
a podala Lenke kufrík. Tá ho nedočkavo otvorila a našla v ňom ceruzky, fixky, farebné perá. 
„Jééj,“ potešila sa. Potom babka dala jej „lesnú kytičku“ do vázy a Lenka ju nakreslila.  

 

Neskúsiš to aj ty? 
 

Bianka Janitorová, 4.A 
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Veľkonočný zázrak 
 

Jedno ráno malý Janko vstal z postele a vybehol                   
na dvor. „Aké krásne ráno,“ hovorí si Janko. Vošiel späť dovnútra a 
pozrel sa na kalendár: „Dnes je Veľkonočný piatok.“ Ponáhľal sa 
zobudiť mladšieho brata: „ Alex, už je ráno!“ Alex sa zobúdza a 
hovorí: „Dnes je Veľká noc, dnes je Veľká noc!“ Janko a Alex si 
zobrali košíky a išli spolu na dvor hľadať veľkonočné vajíčka. Alex 
pozorne prehľadal okolie a vykríkol: „Tam je jedno!“ Alex bežal, ako 
keby to bolo posledné vajíčko na dvore. „Tam tiež!“ vykríkol 
nadšene Janko. O päť a pol hodiny sa cez dvor prezbierali až do 

lesa. „Kde to sme?“ hovorí Janko.  „Asi v lese,“ povedal Alex. „Musíme sa vrátiť,“ hovorí Janko. Alex 
sa obzerá a hovorí: „Ale kadiaľ ?“ Janko sa tiež obzrie a zamrmle: „To neviem.“ „Aha, tam sú vajíčka!“ 
skríkol Janko. Ale on i Alex vyčerpali všetky svoje sily na to, aby bežali za vajíčkami, ktoré ich 
postupne viedli nevedno kam. „Tam je koniec!“ kričí Janko. „Tu je jedno vajíčko rozpolené,“ hovorí 
Alex. Janko sa trochu zamyslel a povedal: „Tam je asi chodba.“ Alex sa rozhliadol a povedal: „Pozri, 
páčka!“ Alex zatiahol za tú páčku a otvorila sa im chodba. Išli šesť hodín chodbou a dostali sa domov. 
„Juchú, sme doma!“ zakričali Alex a Janko a zážitok o veľkonočnom chodbovom zázraku zapísali do 
knihy.  

Martin Holka 3.A 
 
 
 

Veľkonočný zajac 
 

Bolo raz jedno dievčatko, volalo sa Betka. Žila                                                               
v priemernej obyčajnej rodine. Betka bývala v rodinnom dome. 
Raz si kúpila zajačika. Už od kúpenia mal rád vajíčka. Choval sa 
ako úplne obyčajný zajačik. No raz pred Veľkou nocou si z 
kuchyne ukradol jedno vyfúknuté vajíčko. Betka sa zľakla. Bála sa, 
že ho rozbije! Ale keď ho videla sedieť na posteli, ako maľuje 
vajíčko, prestala sa báť. Namaľoval tam žlté kuriatko. Rýchlo 
zavolala svoju mamu. Dali mu ešte tri vajíčka. Všetky namaľoval. 
Keď sa išlo spať, zajačik utiekol z domu. Nikto si to nevšimol, okrem 
Betky! Išla za ním. Videla ho, ako dáva pod kríky vajíčka a sladkosti... Vtedy Betka zistila, že zajačik, 
ktorého si kúpila, nie je len taký hopkaj, ale je to VEĽKONOČNÝ ZAJAC! 

Nina Benková, 3.A 

 
 

Ako vznikla Veľká noc 
 

I. kapitola – Sám doma: Dnes som sa nudil. Chcel som sa 
najesť, ale v chladničke boli iba vajcia a doma som bol sám. Nevedel 
som, čo mám robiť, a tak som ihlou prepichol vajce. 

II. kapitola – Vyfukovanie: Začalo mi to tiecť, preto som si 
rýchlo zobral misku a nad ňou som do deravého vajca začal fúkať. 
Keď som ho mal prázdne, takmer mi prasklo. 

III. kapitola – Maľovanie: Našťastie neprasklo! Zobral som si 
vodovky a začal som ho maľovať červenou, modrou a zelenou. 
Napadlo mi... 

IV. kapitola – Nový sviatok na obzore: ...že z toho maľovania 
by mohol byť aj sviatok! Bude sa volať Veľká noc. A tak vznikol nový 
sviatok Veľká noc! 

Lucia Kováčová, 3.B 
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Chlapec, ktorý nemal kamarátov 
 

Bol raz jeden chlapec. Volal sa Lukáš. A ten chlapec nemal 
žiadnych kamarátov. A to z veľmi jednoduchého dôvodu: Lukáš sa 
k ostatným správal veľmi zle. Raz mu pani učiteľka hovorí: „Lukáško, mal 
by si sa správať slušne, potom by si si určite našiel kamarátov.“ A Lukáš 
si v duchu naozaj priznal: „Mal by som pani učiteľku poslúchnúť. Asi by 
som si našiel kamarátov.“ A rozhodol sa, že sa polepší. A na ďalší deň sa 
polepšil a našiel si kamarátov. A hrali sa spolu rôzne hry: na slepú babu, 
šach, dámu, futbal, florbal, schovávačku, naháňačku a i mnohé iné. A 
všetko bolo tak, ako si to prial.  

Kristínka Hudecová, 3.A 

 
 

Samove nezvyčajné jarné prázdniny 
 

Samo prežil jarné prázdniny v jednom trojhviezdičkovom hoteli, bolo tam pekne, ale 
stalo sa mu tam aj veľa čudných, i keď v konečnom dôsledku vlastne príjemných vecí. Čítajte 
ďalej a dozviete sa viac!  

Samo bol v bazéne, keď sa vtom začal triasť strop a zo stropu spadli ufóni aj s ufom. 
Veľmi sa zľakol a utiekol z bazéna. A ufóni? Za ním! Samo sa ukryl v izbe, ale ufóni mali 
univerzálnu kartu, a tak si otvorili. Lenže Samo vedel cez okno preliezť na strechu. No zistil, 
že to nie je strecha, ale ufisko (letisko pre ufá) pre všetky ufá sveta, ktoré chcú pristáť na 
Zemi. 

Ufóni ho chceli napadnúť, no on mal v mobile 
protiufóniu aplikáciu, ktorá ho mala zachrániť v takýchto 
prípadoch núdze. No ani to ufónov nechcelo poslať domov. 
Vtom Samo zistil, že aplikáciu nemá aktualizovanú, 
aktualizoval si ju, no ani to nepomohlo. Ufónov tam bolo 
veľmi veľa, takže to nemalo želaný účinok. Tak pátral po 
internete, čo by proti nim pomohlo. Veľa toho nenašiel, ale 
jednu osvedčenú taktiku predsa len vygooglil. Bola ňou vôňa 
levandule. Ale len čerstvej. Inak by ich levanduľa 
zdvojnásobila. A tak sa Samo rozhodol, že ide hľadať 
levanduľu. Nakoniec zistil, že v jedálni jedna je. Zobral ju 
a išiel späť do izby. Ale ufóni už tam neboli.  

Tak to nakoniec predsa len vyriešila tá protiufónia aplikácia – len po trochu dlhšom 
čase. 

Karolína Čmelková, 6.A 
 
 

Lara a jej farma: Nechcem sa sťahovať! (1. časť) 
 

„Nechcem sa sťahovať!“ šepkala Lara opretá o posteľ. V rukách mala kamienok od 
svojej najlepšej kamarátky. O tri dni sa totiž sťahujú! Keby sa sťahovali na druhý koniec ulice, 
to by ešte brala, ale ona a jej rodina idú na druhý koniec štátu! „Lara, nevysedávaj pri posteli 
a začni sa baliť!“ zaznel z kuchyne mamin prísny hlas. „Ach niéé!“ zašomrala Lara potichu. 
Dnes si išli ten nový dom len obzrieť a odniesť ta prvý náklad vecí. Bol niekde na dedine, nie 



44 
 

vo veľkomeste a veľkomesto ani nebolo nikde nablízku. A to bol 
problém, lebo Lara skejtovala a rada nakupovala. Ešte dlhú chvíľu tam 
sedela, kým tato zavolal: „Už ideme!“ „Ach áno, už idem!“ odvetila 
Lara otrávene. Nastúpila do auta.  

Cesta tam trvala asi celých päť hodín! Keď vystúpili, pred nimi 
sa týčilo niečo ako stodola. „A to je čo?“ spýtala sa Lara a posmešne 
dodala: „To je náš dom?“ Mama si odkašľala a povedala: „Malo to byť 
pre teba malé prekvapenie. Sťahujeme sa na farmu. Má veľmi veľký 
pozemok. Poď, určite budeš nadšená, keď to tam uvidíš.“ A otvorila 
čiernu železnú bránku. „Fúúj! Bléé!“ povedala znechutene Lara, keď 
uvidela špinavý a zablatený dvor. Na jeho konci bol starý dom bez 
omietky. „Ja viem, že to tu momentálne veľmi vábne nevyzerá, ale my 
to tu pekne vynovíme a bude to náš raj!“ O hodinku, keď si farmu 
pozreli, išli naspäť. Ďalších päť hodín. Vrátili sa až v noci. Lara si po 
vyčerpávajúcom dni ľahla do postele a hneď zaspala. 

Keď sa na druhý deň zobudila, hrozne sa zľakla – veď už zajtra 
sa sťahujú! Dnes ešte musí stihnúť rozlúčkovú párty s kamarátkami. Keď sa naraňajkovala, 
zavolala Lili, svojej najlepšej kamarátke, že ide na párty. Na párty bola do večera. Zajtra ráno 
začína sťahovanie. Lara bola z toho celá nešťastná a znepokojená.  

A už je to tu! Deň sťahovania. Lara sa celučký deň správala otrávene a smutne 
zdravila všetko v jej dome: stoličky, postele, kvetiny... Aj keď bola rada, lebo niektoré veci si 
brali so sebou. Teda tie veci im odniesli sťahováci. Lara a jej rodičia išli v aute osobitne. 
Znovu uvideli známu čiernu železnú bránku a stodolu. Okrem stodoly, dvora a domu tam 
bola ešte stajňa, maštaľ, niekoľko pasienkov a sad. Lara a jej rodičia čakali na dvre, kým 
sťahováci nepriniesli základné veci, ktoré potrebovali. Lara sa prechádzala po statku 
a znechutene komentovala každú maličkosť.  

 

 
Po týždni bolo sťahovanie dokončené. Larina izba bola v podkroví a bola veľmi veľká 

aj útulná. Lare však chýbali kamaráti aj mesto. V kúte izby bol smutne opretý jej skejt. 
Nevedela, čo bude robiť.... 
 

(Pokračovanie nabudúce!) 
Bianka Janitorová, 4.A  
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Osobnosti Bratislavy 
 

Mestská knižnica v Bratislave vyhlásila už 5. ročník literárno-výtvarnej súťaže                                      
pre bratislavských školákov Bratislava, moje mesto 2015 na tému Osobnosti Bratislavy. A vyzerá to 
tak, že už máme prvého kandidáta... (Zapojte sa tiež – bližšie informácie o pravidlách súťaže nájdete 
na stránke www.mestskakniznica.sk!)  

 

Ignác Lamár alias „Schöner Náci“ 

(11. 8. 1897 – 23. 10. 1967) 

 
Hoci nie som rodená Bratislavčanka, ba ani 

Slovenka, pri zadaní troch tém som ani minútu 
nerozmýšľala nad tým, ktorú si vyberiem. Osobnosti 
Bratislavy – super téma pre mňa. Počas rokov, ktoré 
prežívam s rodičmi v tomto peknom meste, som sa vždy 
zaujímala o jeho históriu, ľudí a všetko, čo s tým súvisí. 
 Bratislava má naozaj veľa osobností. Mňa zaujali 
najmä traja ľudia – tri typické figúrky: Schöner Náci, 
Robinson a Laco Píšťalka. Zo všetkých týchto čudákov bol 
najznámejší „pekný Nácko“, ktorého ľudia poznali pod 
menom „Schöner Náci“. Bol miláčikom Bratislavčanov, 
mladých aj starých. Chcela by som vám o ňom a jeho 
zvláštnom živote viac povedať. Tento dobrák, ale čudák, sa narodil 11. 8. 1897 v Petržalke, 
kde bol jeho otec obuvníkom. Nácko bol milý, priateľský, zhovorčivý, no predovšetkým 
úslužný. Každý deň ho Bratislavčania vídali prechádzať sa po korze, kde sa elegantne a so 
šarmom pristavoval pri ľuďoch. Vždy chodil oblečený vo fraku so snehobielou košeľou 
a bielym motýlikom. Obuté mal ligotavé lakované topánky a na hlave svoj typický cylinder. 
Na rukách nikdy nechýbali biele rukavičky. V jednej ruke držal čiernu paličku a v druhej sa mu 
na ukazováku pohojdával malý balíček. V balíčku boli zákusky a v známych cukrárňach „U 
Stürzera“ a „U Mayera“ ho vždy poctili týmto chutným darčekom. Tu ho často ponúkali aj 
čiernou kávou. Stal sa neodmysliteľným terčom pozornosti všetkých ľudí. Vlastným menom 

sa volal Ignác Lamár a žil v ošarpanom starobinci na 
Mickiewiczovej ulici medzi ostatnými chudobnými 
starcami. 
 Pekný Nácko sa jedného dňa stratil z ulíc 
Bratislavy. Zomrel 23. 10. 1967 a so sebou si odniesol aj 
všetky tajomstvá svojho života. Pochovaný je v Bratislave 
na Ondrejskom cintoríne. Ak pôjdete okolo, zastavte sa. 
 A čo ďalší dvaja, ktorých som spomínala? O Lacovi 
Píšťalkovi a Robinsonovi nabudúce! 
 

Beatris Petrová, 7.A 

 
← Socha Ignáca Lamára v životnej veľkosti, ktorá je 
dielom akademického sochára Juraja Meliša, stojí                      
pri kaviarni Mayer na Hlavnom námestí. 

http://www.mestskakniznica.sk/
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Čitateľské tipy 
 

 
Ani v našom predveľkonočnom čísle nesmie  
chýbať vaša obľúbená rubrika,  
v ktorej sa vždy dozviete horúce info  
o aktuálnej ponuke na knižnom trhu!  
(Zvlášť, keď sa len prednedávnom skončil 
marec, mesiac knihy!) 
S osvedčenými tipmi pre vás prichádzajú  
žiaci druhého stupňa.  
 
 

Odporúčania pre našich najmladších čitateľov 

 

 
Daisy Meadows: Stella, trblietková víla  
(z edície Čarovná dúha) 
 
 

žáner: beletria pre deti 
 

obsah: Boli dve kamarátky Rebeka a Tina. Mali spoločné tajomstvo. Poznali 
sa s vílami. A ešte poznali aj zlého Zloľada Mrazivého a jeho škriatkov, 
ktorých víly zakliali. Raz keď bola Rebeka na chate u Tiny, prihovoril sa im 
ich sused – pán Medenák. Poprosil ich, aby mu pomohli s výzdobou, lebo 
jeho syn Jakub chystá narodeninovú oslavu. Súhlasili a pustili sa do práce. 
Keď otvorili krabicu so serpentínami, boli všetky roztrhané. Dievčatá mali 
podozrenie, že škriatok Zloľad ich zničil. Ani sa nenazdali a do záhrady začali 
vchádzať deti a hľadať darčeky, ktoré pán Medenák ukryl. Práve vtedy sa       
na okne zjavila Stella, trblietková víla. Rýchlo ju skryli za kvetináč. Potom tam prišli dve dievčatá 
a chceli sa za ten kvetináč pozrieť, či tam nie je darček. Tina vzala Stellu do vrecka, dievča sa tam 
pozrelo a nič tam nebolo. Konečne mali čas porozprávať sa so Stellou. Povedali jej, že je tu škriatok, 
čo ničí výzdobu, a naozaj bol. Použili Stellin meštek s čarovným práškom na jeho prilákanie. Keď ho 
prilákali, prikryli ho obrusom, no on ho začal trhať. Preto ho obviazali do serpentíny. Tým ho premohli 
a poslali Stellu aj s obviazaným škriatkom na Dúhový ostrov. Stella im ešte pred odchodom upravila 
výzdobu, ktorú neskôr všetci pochválili. Dievčatá si pozreli vystúpenie pána Chichota, ktorý bol 
klaunom na oslave. Dali im balóny v tvare zvieratiek a všetko dobre skončilo. 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Knižka je útla, rozdelená na viacero kapitol. A tiež sa mi páči, keď sa stretnú 
všetky víly spolu a sú šťastné. 
 

Čo sa mi na knihe skôr nepáčilo a ako by som poradila autorke, aby jej knižka bola ešte lepšia? 
V tejto knihe sa mi nepáčilo, že sa tam stále riešil iba škriatok a oslava. Na Stellu sa ako keby zabudlo. 
Tiež sa mi nepáčilo, že sa Tina a Rebeka rozprávajú príliš spisovateľsky. Ja by som ich jazyk 
prispôsobila jazyku dnešných detí (aspoň približne). 
 

Ktorá z postáv sa mi najviac páčila a prečo? Víla Stella, pretože sa ligoce. Je pekne oblečená a má 
pekné vlasy. 
 

Našla som v knihe niečo, čo ma špeciálne zaujalo? Hm, pravdupovediac, nerozumela som tomu, 
prečo škriatok ničil výzdobu, a pritom len chcel nájsť Stellu. 
 

Tamara Hajduková, 6.A 
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Daisy Meadows: Molly, víla s rybičkou  
(z edície Čarovná dúha) 
 
žáner: beletria pre deti 
 

obsah: Kamarátky Tina a Rebeka išli na návštevu k Lopárovcom                              
na grilovačku. Lopárovci mali veľkú záhradu a v strede záhrady bol malý 
rybník, v ktorom plávalo päť rybičiek. Okrem rybníka mali aj veľký trávnik, 
zbierku záhradných trpaslíkov, krásne kvety a na konci záhrady vŕbu. Tina to 
tam už poznala, ale Rebeka tam bola nová. Tak si Tina povedala, že jej celú 
záhradu ukáže. Keď prišli k rybníku, tak sa naklonili a počítali rybky,                         
ale Rebeke sa zdalo, že ich vidí šesť. Potom to povedala Tine a Tina tiež 
videla šesť rybičiek. Po chvíli počuli hlas malých škriatkov. Hneď sa schovali 
za kríky. Potom ich aj zbadali. Jeden mal rybársku sieť, druhý mal škótsku sukňu, tretí mal lopatu, 
štvrtý fúrik a piaty mal golfový oblek. Škriatkovia sa naklonili nad rybník a chceli získať čarovnú rybku 
víly Molly. Keď ju chytili, dali ju do zavareninovej fľaše. Vtom sa pri dievčatách objavila víla Molly. 
Mala tyrkysovú sukňu, modré tielko, modré topánočky a čelenku z modrých ruží. V jednej ruke držala 
svoju čarovnú paličku a v druhej malé akvárium, ktoré bolo naplnené vodou, ale nebola tam žiadna 
rybička. Vtom sa Tina nahnevala a vyskočila z kríkov. Nešlo ju zastaviť. Išla za trpaslíkmi a povedala 
im, aby im vrátili rybku. Škriatkovia však plánovali rybku odovzdať kráľovi škriatkov, mocnému 
Zloľadovi. Molly však napadlo, že jej rybka Blyštek vie plávať vzduchom, tak ho zavolala. Blyštek 
vyletel z fľaše a letel nad všetkými trpaslíkmi. Všetci sa ho snažili chytiť, ale nepodarilo sa im to. 
Blyštek vletel do akvária, ktoré držala Molly. Škriatkom sa to nepáčilo, chceli späť čarovnú rybku víly 
Molly, preto chytili inú rybku z rybníka a držali ju ako rukojemníka. Nakoniec sa s dievčatami dohodli 
na súťaži v preťahovaní – víťaz mal získať obe rybičky. Vďaka medzi sebou hádajúcim sa škriatkom 
dievčatá poľahky zvíťazili. Dostali obe rybky a škriatkovia zmizli. 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Páčilo sa mi najmä to, že tam bola čarovná rybka, ktorá vedela plávať vo 
vzduchu. 
 

Čo sa mi na knihe skôr nepáčilo a ako by som poradila autorke, aby jej knižka bola ešte lepšia? 
Mala som pocit, že sa kniha veľmi rýchlo skončila. Ja by som do príbehu zaradila aj nejaké chalanské 
postavy, aby kniha zaujala aj chlapcov. Tiež by som tam dala aj viac súťažných disciplín a nie iba 
jednu. 
 

Ktorá z postáv sa mi najviac páčila a prečo? Jednoznačne Tina – mala veľmi dobré nápady! 
 

Našla som v knihe niečo, čo ma špeciálne zaujalo? Áno! Pasáž, v ktorej sa škriatkovia medzi sebou 
hádali, ktorý z nich bude držať vpredu lano. 

 

Simonka Habodászová, 6.A 

 

Odporúčania pre našich starších čitateľov 

 
Gabriela Futová: Nejdem a basta!  

 

žáner: literatúra pre deti a mládež 
 

obsah: Dievča menom Eva mala nastúpiť do školy. Mala rada vlky a nosila 
vlčiu čiapku. Ale jej sa do školy nechcelo ísť, lebo jej dve sestry Dana a Anča 
hovorili, že škola je hrozná. A ešte k tomu jej mama kúpila hnusnú ružovú 
tašku. Bola tvrdohlavá, tak vymyslela plán, ako do školy jednoducho nepôjde. 
Schovala sa do perináku a čakala. Zaspala tam, no zrazu ju zobudil krik: 
„Evaaa!“ Našli ju, ale ona nevyšla, a tak na ňu vyliali vodu. A tak do školy 
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musela ísť a učila ju učka a bola to strašná nuda. A tak vymyslela ďalší plán. Ráno skoro vstala a vyšla 
z domu na najvyššie poschodie a tam sedela na schodoch a nudila sa. Tak začala premýšľať o vlkoch. 
A počula štekanie a videla, ako mama a oco stojí pri policajtovi a veľkom psovi. „Hľadaj!“ zakričal 
policajt a dal psovi oňuchať Evinu čiapku. Pes vybehol hore a už bol pri Eve. Zavrela oči, ale pes iba 
zaštekal a prišli mama, oco a policajt. Mama Eve vynadala a oco ju zobral do vane, ale aj tak 
prechladla a prespala tri dni. Prišiel tam „vlk“ a hovoril jej veci o škole. Keď vyzdravela, musela ísť do 
školy, no už tam nebola taká nuda. Všetko sa zmenilo k lepšiemu. Hrali sa na vlka a ovečky, mali 
cukrové ovečky, ktoré dostali od „vlka“ – ten ich teraz učil namiesto tej nudnej učky. A odvtedy sa Eva 
vždy do školy tešila. 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Autorka sa vie vžiť do svojich postáv a je to skutočne napísané tak, ako 
keby autorkou knihy bola malá prváčka Eva. Kniha je však i veľmi napínavá a srandovná. 
 

Čo sa mi na knihe skôr nepáčilo a ako by som poradila autorke, aby jej knižka bola ešte lepšia? 
Chcela by som, aby Eva našla rozprávajúceho vlka a skrývalo ho. A hlavnej postave by som pridala 
nejaký ten rôčik-dva.  
 

Ktorá z postáv sa mi najviac páčila a prečo? Eva, lebo bola tvrdohlavá a bavilo ma čítať, ako sa na ňu 
potom rodičia hnevali. Mala rada vlkov a vedela dobre vymýšľať vlčie rozprávky. 
 

Našla som v knihe niečo, čo ma špeciálne zaujalo? Áno, učiteľ im dával cukrové vaty v tvare                          
ovečiek – aj ja chcem!  A ešte by som chcela zdôrazniť, že nesúhlasím s tým, že Evina mama vyliala 
na svoju dcéru vedro vody!  

Mia Gaburová, 6.A 
 
 

Jana Šulková: Dievča s maskou 
 
žáner: dievčenský román 
 

obsah: Je to príbeh o stredoškoláčke Mime, ktorá je veľmi populárna 
a na škole je prezývaná „princezná Mima“. Jej rodičia sú veľmi bohatí, ale 
o svoju dcéru sa veľmi nezaujímajú. Kedysi na bývalej škole z nej bola 
sivá myška, ktorú všetci šikanovali. Preto odišla, zmenila sa a prišla na 
novú luxusnú školu a chodí s tým najpopulárnejším chalanom zo školy. 
Volá sa Filip. Mima nosí masku populárnej baby, ale vo vnútri je stále 
rovnaká. Po škole často chodieva do antikvariátu. Raz sa tam stretla so 
štipendistom Tobiasom z ich školy. Začala si ho doberať, no potom jej to 
prišlo ľúto, ospravedlnila sa mu a odviezla ho za to domov. Raz si 
v antikvariáte Tobias zabudol mobil a Mima mu ho zobrala. Dohodli sa, 
že sa večer stretnú a ona mu vráti mobil. Začali sa spolu častejšie stretávať, až Mima zistila, že k nemu 
niečo cíti. No stále si hovorila, že nemôže byť so štipendistom, lebo by jej to pokazilo povesť. 
S Filipom si v poslednej dobe nerozumeli. Stále sa len hádali. Aj Miminej najlepšej kamarátke Paule sa 
to už zdalo tak trochu divné. Mime raz napísal Tobias, aby sa stretli v parku. Stretli sa, rozprávali sa 
a aj sa pobozkali. Začali spolu chodiť, no problémom ostával Filip. Mima ho už nemala veľmi rada. No 
raz zistila, že ju podvádza s jej kamarátkou Zuzou. Mima, Paula a Tobias sa dohodli, že ich natočia, 
a potom bude mať dôvod rozísť sa s Filipom. Tak sa aj stalo. Natočili ich a rozišli sa. Ale potom sa 
s nimi skoro nikto v škole nerozprával pre porušenie pravidiel. Tobias raz Mime oznámil, že asi pôjde 
na vysokú školu do Česka a bude robiť prijímačky. No nakoniec vznikol plán, že Mima o rok skôr 
zmaturuje a pôjde s ním. Všetko sa už dohodlo. V deň odchodu usporiadali rozlúčkový večierok, kde 
boli všetci pozvaní. Cestou do Česka šoférovala Mima. Najskôr bolo všetko v poriadku, no potom 
Mime zavolal Filip, že je v aute za ňou, nech zastane. Mima však nechcela zastať, aj keď jej Tobias 
radil, nech tak učiní. Filip ju dotlačil úplne do protismeru, až do nej nabúral kamión. Mima prežila, no 
Tobias nie. Bolo jej to veľmi ľúto, lebo ho veľmi milovala a stále aj miluje...  
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Čo sa mi na knihe páčilo? Páčilo sa mi najmä to, že to bol román so všetkým, čo k tomu patrí: 
viacerými postavami, komplikovanými vzťahmi i nečakanými dejovými zvratmi. Navyše, veľmi ma to 
bavilo a miestami to bolo veľmi roztomilé. 
 

Čo sa mi na knihe skôr nepáčilo a ako by som poradila autorke, aby jej knižka bola ešte lepšia? 
Určite by som zvolila šťastnejší koniec. Takto to bolo veľmi smutné, lebo sa Mima a Tobias mali veľmi 
radi. Ak už mal niekto havarovať, tak to mal byť skôr zákerne si počínajúci Filip. Ďalšia vec, ktorú by 
som zmenila, je to pričasté opakovanie mena hlavnej hrdinky („Mima“) v priamej reči. 
 

Ktorá z postáv sa mi najviac páčila a prečo? Najviac sa mi páčila Mima. Páčilo sa mi, že napriek 
strachu z toho, že ju nikto nebude mať rád, zhodila svoju masku a stala sa sama sebou. 
 

Našla som v knihe niečo, čo ma špeciálne zaujalo? Zaujala ma tam všetka tá láska. Bola (a stále je ) 
to veľmi dobrá kniha. 

Vanessa Gerhátová, 6.A 
 
 

A čo čítajú naši ôsmaci a deviataci? 
 

Nazrime aj do ich čitateľských denníkov! 
 
 

 

John Green: Na vine sú hviezdy 
 
žáner: beletria pre násťročných 
 

myšlienky, ktoré ma zaujali: „Niektoré nekonečná sú dlhšie, ako tie druhé.“ 
„Nie vždy je všetko také, ako to vyzerá.“ „Chorí ľudia sú ako granáty, ktoré 
môžu hocikedy vybuchnúť.“ 
 

obsah: Hazel Grace Lancasterovej už pred mnohými rokmi diagnostikovali 
rakovinu pľúc. Nebola ten typ dievčaťa, ktoré by verilo v to, že sa niekedy 
uzdraví. Celý život myslela len na smrť. Rodičia ju nútili chodiť na stretnutia 
podpornej skupiny, ale vždy bola ticho, lebo tam nechcela byť. Až raz,                       
keď chcela otvoriť dvere do miestnosti, kde sa stretávali, narazila                               

do svalnatého a vysokého chlapca. Keďže Hazel dýchala cez hadičky v nose a nebola rada, keď sa na 
ňu niekto pozeral dlhšie, odvrátila zrak a vkročila do miestnosti. Po skončení sa stretli vonku a chvíľu 
sa rozprávali, až sa do seba zaľúbili. Augustus „Gus“ Waters, tak sa totiž chlapec volal, si vybral 
z vrecka cigarety a jednu si dal do úst. Keď videl, ako sa Hazel zatvárila, vysvetlil jej: „Je to metafora, 
dáš si do úst jed, ale nedovolíš mu zabiť ťa.“ Jedného dňa išla Hazel ku Gusovi a rozprávali sa 
o všeličom. Potom sa Gus opýtal Hazel, aká je jej obľúbená kniha. Jej najobľúbenejšia knižka bola 
Kráľovská trýzeň od holandského spisovateľa Petra Van Houtena. Vtedy Augustovi skrsol v hlave 
nápad: rozhodol sa vziať Hazel Grace do Amsterdamu za jej obľúbeným autorom, čo sa aj skutočne 
podarilo. Stretnutie s Houtenom bolo však napriek veľkým Hazeliným očakávaniam obrovským 
sklamaním – spisovateľ ani zďaleka nezodpovedal vznešeným predstavám svojej fanúšičky. Navyše, 
po návšteve Houtena Augustus Hazel oznámil, že sa mu rakovina rozšírila do celého tela. Jeho 
zdravotný stav sa po návrate z Holandska ešte zhoršil – nebol schopný ani chodiť. Onedlho zomrel. 
Hazel Grace jeho smrť, pochopiteľne, veľmi zasiahla. Na jeho pohrebe ju po tom, čo dohovorila svoj 
prejav na Gusovu počesť, ktosi štuchol. Bol to Peter Van Houten. Povedal jej, že pre ňu Augustus ešte 
pred smrťou niečo napísal... 
 

môj názor na knihu: Podľa mňa chcel autor čitateľa pobaviť, lebo aj napriek tomu, že je to svojou 
témou i dejovými zvratmi smutná kniha, niektoré kapitoly boli celkom vtipné a smiešne. Určite ho aj 
takto chcel informovať o tom, že i keď to skutočne nie je „sranda“ byť vážne chorý, humor (i ten 
šibeničný) vždy poskytne jeho príjemcovi istú formu úľavy či potrebného nadhľadu. Tiež súhlasím 



50 
 

s tým, že pri hodnotení človeka vždy treba brať do úvahy jeho vnútorné vlastnosti a nie jeho fyzické 
defekty. Zaujímavým zistením je i fakt, že chorí ľudia, resp. ľudia, ktorí to majú v živote ťažšie než 
zvyšok populácie, si dokážu oveľa viac ceniť svetlé stránky života, ktoré ostatní možno častokrát 
pokladajú len za samozrejmosť nehodnú ich väčšej pozornosti.  
 

Veronika Bánová, 8.A 

 
 

Jurij Tomin: Kolotoče nad mestom 
 
žáner: fantastický román 
 

obsah: Tento príbeh je o priateľstve žiaka a učiteľa, ktorí sa stanú 
sprisahancami. Príbeh sa odohráva v malom mestečku Kuleminsk. Príbeh 
hovorí o tom, že na svete ešte vždy existujú a vždy budú existovať zázraky. 
Hovorí o strete s vesmírom dvoch obyčajných ľudí. Najzaujímavejšie je,                         
že toto stretnutie prebieha s malým kozmickým chlapčekom – aspoň tak sa 
to na začiatku zdalo. Roztržitý, láskavý a obetavý učiteľ fyziky menom Alexej 
Palyč Muchin a jeho žiak Boris, zdatný mechanik, cieľavedomý a rozhodný 
chlapec – to sú hlavné postavy nádherného príbehu s hĺbavými úvahami 
autora. S mierne sarkastickými narážkami, ktoré ale vždy trafia do čierneho. 
Myslím si, že príbeh hovorí dokonca väčšmi o reakciách ľudí v nevidených 
situáciách a o ich bezhraničnej a zaslepenej samoľúbosti. Stret s vesmírom v tejto knihe symbolizuje 
veci, ktoré nám sú ešte vždy neznáme a ktoré možno nikdy neobjavíme. 
 

môj názor na knihu: Podľa môjho názoru autor zanechal v knihe takéto posolstvo: „Keď si myslíš, že si 
už videl všetko, že ťa už nič nemôže prekvapiť, práve v tejto chvíli príde zázrak, ktorý ti ukáže, aký si 
ešte nevedomý a napraví (zvyčajne) tvoju bezhraničnú pýchu.“ V knihe bolo oveľa viac krásnych 
myšlienok, mňa veľmi oslovila – napriek tomu, že je to fantazijný príbeh – jej realita, a to 
predovšetkým v zobrazení zmýšľania viacerých skupín ľudí, vďaka ktorému čitateľ môže vnímať tú 
istú situáciu z hneď niekoľkých uhlov pohľadu. Žiak, ktorý sa trápi pri odpovedi, muž, ktorého od rána 
až do večera vypočúva manželka, meniaci sa charakter ľudí v určitom prostredí – práve tá citlivá 
schopnosť nádherného vcítenia sa pomocou výstižného opisu do zmýšľania všetkých postáv ma na 
tejto knihe asi najväčšmi zaujala. Autorovi sa podarilo vytvoriť vtipný a realistický príbeh plný 
skrytých narážok a opisu ľudských „logických“ postupov pri riešení rôznych problémov. Navyše, sú tu 
tiež zobrazené zaujímavé ľudské charaktery: klebetný ľud, holič s dušou detektíva, zvedavá 
upratovačka, ktorá sa snaží okoreniť si život pátraním. Obyčajné aj nebyčajné názory či konania. 
Alebo inak povedané: čo sme vlastne zač a kam smerujeme, to všetko zakomponované do nežného 
príbehu – presne o tom je táto kniha. 
 

Petra Lȍrinczová, 8.A 
 
 

Colette Nastová: Sandrin denník 
 
žáner: dievčenský román (písaný formou denníka) 
 

hlavná myšlienka: nezištná láska v rodine 
 

obsah: V tomto príbehu sa zoznámime s francúzskou rodinou, 
o ktorej bude jeden z jej členov, a zároveň aj hlavná hrdinka tohto 
príbehu, písať denník. Hlavnou postavou je trinásťročná Marie-
Alexandrine Lériová, ktorej všetci hovoria Sandra. Jej rodinu ešte 
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tvoria dvaja bratia, mamička s ockom a zbožňovaný strýko Alexander, ktorý je letec. Sandra s rodinou 
najprv žila v Paríži, ale neskôr sa odsťahovali do zdravšieho prostredia Chalmers. Tu si žijú spokojne 
a šťastne s priateľmi na mieste, ktoré sa volá Gordov dvor. Príbeh sa začína v momente, keď sa deti 
od rodičov dozvedia, že budú mať ďalšieho súrodenca. Všetci sa veľmi tešia a spolu spomínajú na to, 
keď boli malí. Vtom mamička spomenie, že je škoda, že si nepísala denník, pretože si na veľa vecí už 
nespomína. Otec tak dostane nápad, že pri tomto bábätku bude písať denník Sandra. Hneď na druhý 
deň Sandra dostala od rodičov hrubý denník a už večer začala do neho písať. Do denníka zapisovala 
všetky zaujímavé udalosti a zábavné historky ešte počas maminho tehotenstva. Žiaľ, počas 
tehotenstva začala Sandrina mama chorľavieť a každým dňom sa jej stav zhoršoval. Lekár zistil, že má 
tuberkulózu, ktorá bola v tej dobe nebezpečná a zomieralo sa na ňu. Preto Sandra musela veľmi 
rýchlo dospieť a stala sa pravou rukou mamy. Narodilo sa im dievčatko, ale mamin stav sa zhoršil 
a lekár sa rozhodol, že jeho pacientka musí na dlhší čas odísť, aby sa vyliečila. A tu padlo rozhodnutie, 
že Sandra bude dieťatko vychovávať a starať sa o neho, kým sa vráti. Ešte predtým napísala mama 
Sandre, čo všetko musí každý deň spraviť, aby sa postarala o bábätko, bratov a aj otca. Samozrejme, 
mala aj pomoc a oporu u rodinných známych, ale veľká zodpovednosť a výchova bábätka ležala 
predovšetkým na Sandriných pleciach. Popri všetkej práci a staraní sa o sestru a ostatných písala 
Sandra pre mamičku denník, aby si ho mohla prečítať, keď sa vráti. Mamičke trvalo viac než rok, kým 
sa uzdravila a vrátila domov.  
 

môj názor na knihu: Autorka chcela v tejto knihe poukázať na to, aká dôležitá je súdržnosť v rodine 
a ako sa z jedného dňa na druhý môže skončiť detstvo a príde dospelosť. Myslím si, že autorka chcela 
týmto príbehom čitateľov čiastočne aj poučiť o chode domácnosti a mnohých povinnostiach s tým 
spojených, čo dokazujú aj podrobné opisy všetkých činností, ktoré musela Sandra počas maminej 
neprítomnosti vykonávať. Hlavnú myšlienku vnímam veľmi citlivo, pretože som len o niečo staršia ako 
hlavná hrdinka a len veľmi ťažko si viem predstaviť, že by som mala prežívať to, čo ona. Na druhej 
strane, ak by to bolo potrebné, určite by som sa zachovala rovnako, pretože moju rodinu veľmi ľúbim 
a záleží mi na nej. 
 

Stella Kožárová, 9.A 

 
 

 
Timur Vermes: A je tu zas 
 
žáner: satirický román 
 

hlavná myšlienka: Autor poukazuje na nedostatky a problémy súčasného 
sveta očami politika Adolfa Hitlera. 
 

obsah: Adolf Hitler sa nečakane prebudí v dnešnom Berlíne. Zistenie, že je 
rok 2011, mu navodí závrat a následné omdletie pri novinovom stánku. 
Predajca novinového stánku sa ho však ujme a v presvedčení, že má pred 
sebou výnimočne presvedčivého (i keď výstredného) komika, zavolá 
svojim známym z televízie, na ktorých svojím autentickým (veď ako inak) 
správaním hneď zapôsobil. Tak sa Hitler, stále považovaný len za herca 
imitujúceho viac než len smutne známeho niekdajšieho vodcu 

nacistického Nemecka, dostane (opäť) na oči verejnosti – začne s krátkymi vstupmi v jednej z relácií, 
neskôr má však svoj vlastný program, do ktorého si pozýval hostí a riešil problémy súčasného 
Nemecka. Ako každá televízna celebrita i Hitler mal svojich zarytých fanúšikov i zarytých odporcov, 
ktorí sa ho dokonca rozhodli zbiť. Po prevezení do nemocnice sa však Hitlerova novodobá kariéra len 
začína naplno rozbiehať – na nemocničnom lôžku prijíma telefonáty z politických strán, ktoré ho chcú 
pre jeho popularitu zlanáriť do svojich radov. 
  



52 
 

môj názor na knihu: Autor chcel čitateľov aj pobaviť, ale hlavne upozorniť na nedostatky a problémy 
súčasného sveta. Jeho opisy a prirovnania očami Hitlera nastavujú zrkadlo nielen nacistickej zvrátenej 
ideológii, ale i dnešnej spoločnosti a nášmu vnímaniu či (ne)tolerancii rôznych prejavov správania. 
Autorovým posolstvom bolo ľudí upozorniť na problémy, ktoré sa týkajú všetkých a zároveň 
opakovane prízvukovať, že Hitlerove riešenia ani zďaleka neboli najkorektnejšími. Tiež by sme nemali 
veriť všetkému, čo napíšu noviny, lebo tie nám častokrát poskytnú len tú časť pravdy, ktorá vyhovuje 
ich cieľu. Zaujímavý postoj však vyjadruje aj jedna z myšlienok: „Nebolo všetko iba zlé!“ V snahe 
vyrovnať sa s chybami a veľkými ľudskými omylmi totiž častokrát slepo a nemilosrdne (a možno 
i nerozumne) zamietame všetko, čo i len okľukou k danej chybe mohlo viesť. Nie vždy však je 
nevyhnutné zbúrať celú stavbu od základov... Ak už aj nie v politike, v ľudských vzťahoch by sme to 
nespálenie všetkých mostov mali risknúť zakaždým! 
 

Marek Turlík, 9.A 

 
 
 
Gayle Formanová: Zostaň so mnou 
 
žáner: beletria pre násťročných 
 

hlavná myšlienka: Niekedy sa človek dostane pred ťažké rozhodnutie a je 
len na ňom, ktorú z ponúkaných možností si zvolí. 
 

obsah: Mia má sedemnásť rokov, je veľmi talentovaná violončelistka. Má 
všetko, po čom sedemnásťročné dievčatá túžia. Má milujúcu rodinu, 
priateľa Adama a bezstarostný život. Keď ju prijmú na prestížnu školu, 
musí sa rozhodnúť medzi láskou a rodinou a štúdiom hudby. V jedno 
februárové ráno ide so svojou rodinou na výlet. V aute si pustí 
Beethovenovu sonátu. Na okamih spokojne zavrie oči, no keď ich otvorí, 
zistí, že sa auto ocitlo v priekope. Všade okolo chodia ľudia – záchranári 
a policajti. Zbadá nejaké telo ležať na zemi a keď k nemu pribehne, 
s hrôzou zistí, že to je ona. A musí si položiť dôležitú otázku:                         
„Som mŕtva?“ Ešte včera mala veľa možností ako pokračovať v živote 
a zrazu je pred ňou najťažšie rozhodnutie. Má zostať aj po tom, čo jej umreli rodičia a brat? Má zostať 
kvôli svojim kamarátom, rodinným príbuzným a kvôli Adamovi? Alebo má odísť, nechať to všetko tak 
a ísť za svojimi rodičmi? V tomto divadle je režisérkou len ona... 
 

môj názor na knihu:  Autorka v tejto knihe poukazuje na to, že človek sa v živote vyskytne vo veľmi 
ťažkých situáciách, ktoré musí riešiť bez ohľadu na vek, čas, minulosť, pohlavie. Život nám zväčša 
ponúka dve možnosti: áno alebo nie. A je len na nás, ku ktorej možnosti sa prikloníme. V knihe to 
autorka demonštruje hneď v dvoch rovinách: Mia sa musí najprv rozhodnúť o „banalite“ – či ísť na 
školu alebo ostať; neskôr sa musí rozhodnúť v oveľa dôležitejšej veci – či má ostať bojovať kvôli tým, 
ktorí tu zostali, alebo má odísť za tými, ktorí odišli. Autorka podľa mňa v tejto knihe vyjadruje, že 
v živote sú niekedy ťažšie a niekedy ľahšie rozhodnutia. A že niektorí ľudia, ktorí by mali riešiť väčšie 
problémy, sa zaoberajú banalitami. S autorkou a jej posolstvom súhlasím, svoju pozornosť by sme 
mali prioritne venovať záležitostiam, ktoré sú naozaj dôležité. 

 
Dominika Nitschneiderová, 9.A 
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Okienko Zelenej školy  

 
 

Výtvarná súťaž Voda, čo ma drží nad vodou 
 

V marci, počas ktorého sme si pripomenuli Deň 
vody (22. 3.), prebiehala na našej škole výtvarná súťaž 
pod názvom Voda, čo ma drží nad vodou, ktorý sme si 
vypožičali z textu rovnomennej piesne skupiny Elán. 
Podnadpisom bol text piesne Voda divoká od Jany 
Kirschner. Texty oboch piesní pomáhali žiakom celej 

školy pri tvorbe konkrétných ukážok ich výtvarného videnia a cítenia v súvislosti so všetkým, čo sa im                              
s témou vody spája. Tak vznikli nádherné diela, na ktorých bolo vodu možno nielen vidieť, ale naozaj 
aj precítiť. Deti spracovali témy od ,,Voda dávnoveku“ až po ,,Vízie vody v budúcnosti“ – vízie 
predpovedajúce, čo sa stane, keď budeme k vode nešetrní, ľahostajní, budeme ju brať ako 
samozrejmosť, až raz príde čas, keď si voda povie: „DOSŤ!“ a stratí sa... Striedali sa formy, techniky, 
formáty, obsah. Jedno však mali všetky práce spoločné – odkaz pre nás všetkých: VODA JE POKLAD! 
Ako hovorí text ďalšej piesne od skupiny Elán: „...až keď jej krídla zhoria, vie pravdu o plameni...“ 

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Voda, čo ma drží nad vodou: 
 

TRIEDNE KOLÁ: 
  
1.A: 1. miesto:  Liana Porubanová          „Voda je základ života“ 
           2. miesto:  Hans Henrich Sporer     „Šplechy-šplech“ 
           3. miesto:  Dominika Čelovská      „Život – voda“ 
 

1.B:     1. miesto: Soňa Scherhawfen          „Je nám tu dobre“ 
           2. miesto: Sandra Asaro                 „Krásna vodička“ 
           3. miesto:        Jarko Dohnál                  „Vodotrysk je dôležitý“ 
 

3.A     1. miesto:  Milan Rehuš                   „Ťažký život v smutnej vode“ 
           2. miesto:  Hanka Kubánová           „Takto sa nám to páči“ 
           3. miesto:  kolektívna práca            „Krásne je na zemi“ 
 

3.B:    1. miesto: Peter Bachratý               „Som osa a mydliny z vody mi idú do nosa“ 
          2. miesto: Marínka Papinčáková    „Voda – voda hlboká“ 
           3. miesto: Francesco Asaro              „V tejto vode asi neprežijem“ 
 

5.A:     1. miesto:  Hanka Balažovjechová  „Krása vody – dekorácia“ 
           2. miesto: Michaela Studená           „Som voda a rada okrášľujem“ 
           3. miesto:  Emka Brvnišťanová       „Vlna vodná aj takto“ 
 

6.A:     1. miesto: Tamara Hajduková        „Kto mi pomôže?“ 
           2. miesto: Dušan Farenzena           „Voda dávnoveku“ 
           3. miesto: Katka Miznerová          „Zdravie má veľa podôb“ 
 

7.A:     1. miesto: Romana Prokešová        „Pijem zdravú vodu – vodu z vodovodu“ 
           2. miesto: Zuzana Stoláriková         „Rébus“ 
           3. miesto: Dominika Kadlečíková   „More – voda plná života“ 
 

8.A:     1. miesto:  Tomáš Holka                   „Šťastný život v čistom mori“ 
           2. miesto: Petra Lȍrinczová             „Život je nádherný, tak si ho ochraňujme!“ 
           3. miesto:  Kristián Veselý               „Spolužitie? Dá sa.“ 
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ŠKOLSKÉ KOLO: 
 

1. miesto:  Peter Bachratý (3.B)      „Som osa a mydliny z vody mi idú do nosa“ 
 

↓ 
 

 
 

2. miesto: Liana Porubanová (1.A)            „Voda je základ života“ 
 

↓ 
 

 
 

 
 

3. miesto:  Dušan Farenzena (6.A)              „Voda dávnoveku“ 
 

↓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Srdečne gratulujeme našim víťazom a ďakujeme aj im,   

aj všetkým zúčastneným za ich tvorivého ducha! 
 

A pripájame aj niekoľko ďalších ukážok súťažných prác našich žiakov: 
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Podoby vody 
 
Voda, voda, vodička,  
napijem sa trošička.  
Voda, voda, vodopád,  
každý ťa má veru rád.  
Zo skaly k nám tečieš,  
vlahu nám tým nesieš.  
V tráve rosa, rosička,  
osvieži nás trošička.  
A keď prší dáždik,  
schovaj sa pod dáždnik!  
Kvapka, kvapka, kvapôčka,  
padla si mi do očka.  
Steká slza po líčku  
zohriala ho trošičku.  
Sniežik, sniežik bielučký,  
tíško padáš na lúčky.  
Námraza je studená,  
zlepí mi aj kolená.  
Cencúľ, cencúľ, cencúlik,  
neodolá ti ver nik.  
Voda veľa podôb má,  
chráň ju, ako sa len dá.  

 
kolektív 1.A 

 
 

 
Z aktuálnych oznamov Zelenej školy: 

 
Čo nás ešte čaká?  

 
Pôjdeme na prechádzku, na ktorej budeme vyhľadávať 

studničky v blízkom okolí.  
Pozrieme sa na bratislavské fontány v Starom Meste 

a všeličo zaujímavé sa o nich dozvieme. 

 
A nezabudnite, že sa tešíme na spoločnú brigádu s vami a vašimi rodičmi  

v sobotu 25. apríla 2015 pri našej oslave Dňa Zeme! 
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Oznamy 
 
Poďakovanie k 2 % 

Dňa 14. apríla 2015 sa na našej škole bude konať 
rodičovské združenie, ktoré v jednotlivých triedach 

začne o 17:00. 
 
 

Dňa 25. apríla 2015 oslávime aj na našej škole                    
Deň Zeme! Radi vás spolu s vašimi rodičmi                 

privítame na našej spoločnej brigáde! 
 
 

V prvý májový týždeň si pri príležitosti oslavy Dňa 
matiek žiaci z 1. až 5. ročníka pripravia už tradičnú 

Literárnu čajovňu! Drahé mamičky, babky i prababky, 
všetky ste srdečne pozvané! 

 
 
 

 

Všetkým našim čitateľom a priaznivcom   
prajeme veselú Veľkú noc! 
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