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Editoriál 

 
 Milí naši čitatelia,  

po dlhej zime tu máme opäť Veľkú noc, čo so sebou okrem 

tradičného predveľkonočného upratovania, príprav a vytúžených prázdnin 

prináša do vašich domácností i nové číslo Cádrovín! V našom 

predveľkonočnom špeciáli sme si však pre vás pripravili hneď niekoľko 

zaujímavých a tematicky rôznorodých rubrík. Nezabudli sme totiž ani na 

marec – mesiac knihy, ktorý si v našom časopise môžete vychutnať na 

niekoľko spôsobov. Veď mnoho knižníc naokolo otvára počas marca svoje 

brány ešte ochotnejšie a prostredníctvom všelijakých podujatí či akcií láka 

dnu všetkých múdrych ľudí, ktorí po knihách túžia. A ani Cádroviny 

nehodlajú byť v týchto iniciatívach pozadu! Preto v tomto čísle nájdete, ako 

si predstavujú ideálnu knihu naši siedmaci, naši sčítaní piataci vám zas 

dokážu, aký majú talent na písanie rozprávok a povestí s netradičným 

zadaním. A rozmýšľali ste už niekedy nad tým, ako sa životom prediera 

nečítaná kniha na polici? My veru áno – dôkazom sú naše príbehy 

nečítaných kníh! Navyše, pre našich starších čitateľov vyberáme krátke 

úryvky zo známych i menej známych kníh, ktoré sú vhodné na pobavenie 

i zamyslenie. 

V marci si však každoročne pripomíname aj Deň učiteľov, ktorý by 

sme mali oslavovať tak, že budeme extra aktívni na hodinách. V Cádrovinách 

sme učiteľský sviatok tentokrát trošku netradične prepojili i s 1. aprílom. 

(Viete, 1. apríl, to je ten bláznivý deň, keď sa ani nenazdáte a máte celú tvár 

od múky. Prípadne máte vedro s ľadovou vodou na hlave – i keď počkať, nie, 

to je predsa Veľkonočný pondelok! :P) Žiaci našej školy sa totiž rozhodli 

rozšíriť obzory svojich vyučujúcich a na krátkych príbehoch im ukázať, ako by 

sa podľa nich mal zachovať ideálny učiteľ v skutku netradičných situáciách ;) 

Samozrejme, v Cádrovinách nájdete i vaše obľúbené tradičné                        

rubriky – predstavíme vám ďalšieho výnimočného žiaka našej školy, 

v horúcom kresle neunikne našim zvedavým otázkam ďalšia pani učiteľka, 

čakajú vás tajničky, osemsmerovky, hádanky, príbehy na pokračovanie či 

informácie o tom, čo je u nás na Cádrovej nové. A veeeľa iného. Navyše, 

v Okienku Zelenej školy vás čaká pozvanie na výnimočnú udalosť! 

V mene celej redakcie vám prajem príjemné čítanie a krásne 

veľkonočné sviatky! 

 

Mia Gaburová, 
šéfredaktorka 
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Príchodom jari i našej poézii sa darí! 
 

Zimný sen 
 

Prechádzam sa po snehu, 
dala som vám dôveru, 
no teraz tu sama som 

a šťastie sa stalo snom. 
 

Vločky letia bláznivo, 
lyžiarom kazia väzivo, 
ostatní len ticho sedia 

a sedieť aj zostať mienia. 
 

Vtáky už ma nezdravia, 
toto nie je zábava... 

Pozrem hore na oblohu, 
svätí porušili dohodu. 

 

 

Nebojím sa tmy či vetra 
a to nie je len pravda svätá, 
vidím ich tam v rohu stáť, 
na mne sa chcú zabávať. 

 
Trhám nitky, 

už som voľná, 
táto noc dnes bude hojná. 

 
Oblaky sa sem už blížia, 

ale ja nejdem sem, 
veď to je iba zimný sen!

 

Mia Gaburová, 7.A 
 

Začína sa jar 
 

Začína sa jar, 
kvitne celý kraj.  

Už rozkvitli sedmokrásky, 
od zimy nám zmizli vrásky. 

Zvieratá sa rodia, 
mevede po lesoch chodia. 

 
Sárka Pigová, Ninka Nováková (5.A) 

 
 

Jar už prišla! 
 

Jar už prišla, krásne je, 
slniečko sa zasmeje. 

Z pukov kvety stanú sa 
a pozývajú nás do lesa. 

 

V ňom vtáčiky spievajú, 
deti sa s nimi zahrajú. 

Z púpav venček urobia si 
a položia si ho na vlasy. 

 

 
Potom spolu radujú sa 
a spoločne vyjdú z lesa. 

Na kraji si jahôdky nazbierajú, 
zlú náladu zaháňajú. 

 

Jar už prišla, veru tak, 
na oblohe ani mrak. 

Chcem sa ešte zahrať s deťmi, 
veď je ten svet taký pekný. 
Preto je tu i koniec básne, 

veď vonku je tak veľmi krásne! 

Sárka Pigová, 5.A 
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Vezmem do rúk 
farbičky, 

rozcvičím si 
ručičky. 

Nakreslím len 
vajce tak, 

dokáže to každý 
žiak. 

 

Potom spravím čáry-máry, 
pekne sa mi to dnes darí. 

Kvačky, čiarky, pruhy, 
ornamentov štyri druhy. 

 

Farbami spravím čáry-máry, 
vajičko sa šťastne tvári. 
Pridám vzoriek trošíčka, 

ejha, aká kraslička!
 

David Gavalec, 8.A 
 

Krásnu Veľkú noc vám prajeme 
a vodičkou vás polejeme. 
Korbáčom vás vyšibeme, 

maľovanú kraslicu od vás dostaneme. 
 

Na korbáč nám uviažete stužku 
a my vám dáme zdravú hrušku. 

A tak vám prajeme nádherné sviatky, 
nech máte mrkiev plné hriadky. 

 

Sárka Pigová, Ninka Nováková (5.A) 
 

 

Veľkonočná výslužka 
 

Vajíčko veľkonočné v košíčku leží 
a náš Janko si poň beží. 

Kiku ihneď obleje, 
zlú náladu jej zaženie. 

 

 

Kika mu dá vajíčko, 
k tomu pusu na líčko. 

Janko beží domov šťastne 
a do večera sa má krásne. 
Má košík plný krasličiek, 

korbáč farebný od mašličiek. 
 

Ninka Nováková, 5.A 
 

Veľká noc už prišla 
 

Veľká noc už prišla, 
vianočná nálada z nás zišla. 
Šibači nás vyšibajú za chvíľu, 
neobídu ani tú krásnu vilu. 
Vajíčka maľované im dáme, 

na husličky im zahráme. 
Kraslicami a čokoládou potešíme ich, 

krása tých vajíčok im vyrazí dych. 
Už je koniec mojej básne, 

prajem vám veľkonočné sviatky krásne!
 

Sárka Pigová, 5.A 
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Chlapci, neposlušní vrabci 
 

Rozdávame vajíčka 
a k tomu kus koláčka. 

Prídu chlapci, 
neposlušní vrabci. 

Zjedia nám z koláčka 
a zoberú nám vajíčka. 

K tomu ešte pošibú nás prútikom 
a schovajú sa za kútikom. 

 

Kristínka Kubová, 5.A 
 
 

Maľujem už vajíčka, 
posadím medzi ne králička. 

Kuriatka okolo hopkajú, 
trávu jarnú zobkajú. 

Tulipány moju záhradu zdobia, 
krajšou a voňavejšou ju robia. 

Vtom sa mi cez plece nakloní kamarátka: 
„To je ale super appka!“ 

 

(Pre nechápavých: je to všetko len v mobile.) 

 
Bianka Janitorová, 5.A 

 
 

Osemsmerovky, hádanky a tajničky – potrápme si hlavičky! :) 
 

   1.             

   2.             

   3.             

   4.  hj g g g g g g g g g g 

   5.             

   6.             

  7.              

8. g               
 

1. Druh hmyzu, po anglicky dragonfly. 
2. Obľúbené ovocie Havajčanov. 
3. Ročné obdobie, počas ktorého je teplo  

a prázdniny. 
4. Odborná kniha na E. 
5. Kto slávi meniny 6. októbra? 
6. V tejto chvíli – inak. 
7. Žiť trvale na tej istej adrese. 
8. Zviera s chobotom, žijúce v Afrike.

Natália Hatyinová, 4.B 
 
 
 

Je to malé, farebné a skáče to. 
Čo je to? 

(ijork v cevarm ←) 
 

Mia Gaburová, 7.A 
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1. Čo maľujeme na Veľkú noc? 
2. Dopravný prostriedok podobný vlaku 
3. Doplň: čistá ako ............................   . 
4. Čo tvorí našu kostru? 
5. Lietajúce zviera 
6. Čo čítame ráno? 
7. Sladká pochúťka 
8. Hrajú tam predstavenia, v ktorých vystupujú 

nielen klauni... 
 

           Kristína Hudecová, 4.A 

 
 
 

láska, srdce, romantika, 
večera, sviečky, darčeky, 
city, kytica, bozk, cukor, 

listy, koláče, mama, kvety, 
Valentín, ocko 

 
Karolína Fabianová, 5.A  

 
 
 

 
 

 

Zabavme sa  
aj cez Veľkú noc ;) 

 

„Dežko, tešíš sa na šibačku?“ 
„Ani neviem, mne vraj šibe celý rok!“ 

 

Lucia Kováčová, 4.A 

 
 
 

Vysvetli, čo znamená „ísť na koberec“: 
 

„Milé pozvanie.“ 
„Keď sa idete všetci porozprávať.“ 

„Keď si nás otec, mama, učiteľka zavolá na niečo.“ 
„Keď si vás niekto zavolá a pýta sa vás, čo ste zase vyviedli.“ 

„Keď sa musíš rozprávať s rodičmi.“ 
„Znamená to proste si sadnúť na koberec.“ 

„Ísť na zem a rozmýšľať.“ 
„Ísť sa s niekým porozprávať.“ 

 
 

Čo myslíš, prečo sme do pracovného zošita 
zaradili práve túto ukážku? 

„Aby sme mali veľa textu na čítanie.“ 
 

Napíš, prečo sa ti páči tvoje pero. 
„Mama mi ho kúpila vo výpredaji!“ 

 

(© 4.A) 

  1. .. g g g g g     

  2.       g g g g 

  3.           

  4.           

5.             

  6.           

 7.            

  8.           

L N K O L Á Č E V 

A Á B C U K O R A 

U D S R D C E Ú L 

A C I K M A M A E 

K Y X O A X R S N 

I T K M R E V Y T 

T I V E E IE T T Í 

N C E M Č Č N S N 

A K T K E R C I O 

M Z Y Y V O A L K 

O O B - K C ! D C 

R B A C I T Y K O 
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Valentín 
 

Veru tak, ani tento rok sme  
na sviatok sv. Valentína nezabudli. Ešte to tak! 

Cádroviny sú vám i 14. februára na pomoci! 
Okrem básničiek na vás čakajú valentínske  

príbehy či tipy na balenie dievčat ;) 
 

 

Valentínsky príbeh 

Bol raz jeden pavúk a ten sa volal Ferko Pavučinka. Jedného dňa 

išiel na prechádzku do lesa. Vtom uvidel krásnu pavúčicu Klárku 

Sedemočkovú. Hneď sa do nej zaľúbil. Podišiel k nej a začali sa 

rozprávať. Na druhý deň bol Valentín a on chcel dať Klárke 

bonboniéru. Boli tam karamelovo-čokoládové mušky a ešte jej chcel 

dať ruže s pavučinkovou ozdobou. Zazvonil na zvonček pri jej 

dverách. Otvorili mu jej rodičia a pustili ho dnu, kde jej dal bonboniéru 

aj ruže. Vyšli si spolu von. Pozvala ho do drahej reštaurácie. Ona si dala muší steak a on si dal 

pavučinkovú polievku. Spolu mali platiť 50,55 €. Klárka nemala peniaze, 

tak to celé zaplatil Fero. Potom išli na pavúčie kolotoče a chytače 

pavučiniek. Veľmi si spolu užívali. Na ďalší deň ju chcel zasa 

niekam pozvať, no on ju videl s jedným nechutným chrobákom. 

V tej chvíli si uvedomil, že je to zlatokopka. Celý smutný odišiel 

domov. Tri týždne nevyšiel z domu. Jedného dňa napokon vyšiel 

a vtom videl ešte krajšiu pavúčicu, než bola Klárka – volala sa Emily 

Zlatá. O dva roky sa zosobášili a mali malé pavúčiatka Karla, Majka 

a Nelu.  

Michaela Poláková, 6.A 

 

Valentín, sviatok zaľúbených 
 

Valentínske srdiečko ti dám, 
nech dobrú náladu z toho mám. 

K tomu ti básničku venujem, 
pusu na líce darujem. 

 
Obidvaja sa spolu tešíme, 

srdiečkom sa pýšime. 
Ružovo je okolo nás, 

veď je po roku náš sviatok zas. 

A keď sa Valentín skončí, 
srdiečko ďalší rok mrnčí. 

 
Je to sviatok krásny, 

mnohým ľuďom vzácny. 
Dávajú sa darčeky, 
aj maličké božteky. 

Vo vzduchu srdiečka lietajú, 
zaľúbenci básničky splietajú. 

 
Ninka Nováková, 5.A 
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Šťastný Valentín! 
 

 
Šťastný Valentín, miláčik, 

upečiem ti koláčik. 
Budú na ňom srdiečka, 

namočím ich do mliečka. 
Urobíme si večer krásny, 
pekáč bude celý mastný. 

 

Príď z práce skoro, 
spať pôjdeme neskoro. 
Detičky spia u babičky, 

tento večer bude bez chybičky. 
Tak príď rýchlo, 
lebo sa mi zívlo.

Karolína Fabianová, Ninka Nováková, Petra Zaborski (5.A) 
 
 

 
 
 
 

Veľa ľudí lásku hľadá, 
niekto uspeje a na kolená padá. 

Sladkosti a kvetiny, 
chlapi majú z toho šediny. 

 

Valentínky sa pomaly míňajú, 
už sa páni dámam klaňajú. 

O rok zase srdiečka, 
potom večer pri sviečkach. 

 

Tatiana Turianska, 5.A 
 

 
 
 
 

Lindin Valetín 
 

Linda bola najkrajšie dievča z triedy. Mala modré oči a husté mierne 
vlnité blonďavé vlasy. Bola skromná a dosť tichá, možno až príliš. Asi by 
mala veľa kamarátok, keby nebola taká. No a dnes je Valentín. Málokto to 
vie, ale Linda nechce byť zamilovaná a ani nechce, aby bol niekto 
zamilovaný do nej a dával jej valentínku. A tak sa zdržiavala na babskom WC. 
Ale potom prišla geografia a ona nemala na výber. Poobzerala sa. Veľká väčšina 
dievčat už mala valentínky od výmyslu sveta. Patrili medzi ne cukríky, knižky, pohľadnice, všetko s motívom 
srdiečka. Na začiatku geografie sa však stalo niečo nezvyčajné – učiteľka im predstavila nového žiaka – volal 
sa Alan a bol po mame polovičný Poliak. A keďže Linda bola veľmi priateľská, pomohla mu začleniť sa. Boli 
dobrí kamaráti a na konci vyučovania jej Alan dal valentínku! Linda sa aj sama divila, že jej to nevadí. 
Bonus: ...A o 10 rokov mali svadbu! 

Bianka Janitorová, 5.A 
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10 tipov na balenie dievčat (nielen na Valentína) 
 
 

1. Zabalíte ich do alobalu a kam ich dáte, bude na vás. 
2. Dajte im plyšového medvedíka, ktorý bude mať rozmery 3 x 2 m! 

Potešia sa  
3. Povedzte niečo smiešne alebo si z nej vystreľte. Ale nech to 

nie je ako od trojročného dieťaťa. Od dievčaťa by mala zaznieť 
takáto veta: „Si vtipný, páčiš sa mi!“ Ak nezaznie, ste nudný! 
Ale neberte si to osobne  

4. Tvárte sa, že sa niečo stalo, napr. (akože) škaredo padnite! 
Príde vás poľutovať! Potom príde pusa: „Cmuk.“ Ak nebude, 
bolo to nanič a ste zlý herec  

5. Dievčatá nemajú rady nudných bifľošov. Z toho vyplýva: nebiflite sa  
6. Zabaľte ju do Billa tašky a tvárte sa, že idete s nákupom. 
7. Zoberte ju do kina na film, čo tú babu vystihuje. Potom ju odprevaďte domov a pokúste sa ju 

pobozkať! Ak vám strelí facku, tak vás nenávidí, a ak vám to dovolí, tak ste ju dostali  
8. Kúpte jej náramok a povedzte, že jej pristane. A potom dodajte: „Ale tvojej kráse sa nevyrovná ani 

ten najkrajší drahokam!“  
9. Dievčatá majú rady romantické filmy. Ale dievča svojich snov zoberte radšej na horor. Prečo? Keď sa 

bude báť, pritúli sa k vám a možno vám dá pusu  
 
A teraz tip pre baby: Veľmi sa nemachlite (nemaľujte). Chlapcom sa to nepáči  
 

Tatiana Turianska, Ester Svitková (5.A) 
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Marec – mesiac knihy 
 

Tak to sa podržte! Tento rok slávime v Cádrovinách marec – mesiac knihy vo veľkom štýle!  
Neveríte? Hanbite sa! ...A prečítajte si popritom našu bohatú ponuku „bibliofilských“ príspevkov ;) 

 

Knižný tanec 
 

Stala sa raz taká vec, 
pozval knihu na tanec 
jeden malý chlapčisko, 

dal jej pusu na líčko. 
 

A už z nej skáče malé „a“, 
pozve „s“ hneď do tanca. 
Už je tu aj „káčko“ krásne, 

s „enkom“ vymýšľajú básne. 
 

„Íčko“ sa chce pridať hneď, 
všetci majú chuť na med. 

 

„H“ sa pýši, že je v menách, 
a „A“ vraj vo veľkých zmenách. 

 
„K, N, I, H“ a malé  „a“, 
zase zvú sa do tanca. 

Chytili sa za ruky, 
vydávajú pazvuky. 

Hovoria, že kniha sú, 
múdre rady prinesú. 

 

Sárka Pigová, 5.A

 

Ako by mala podľa našich siedmakov vyzerať ideálna kniha? 
 

Tínedžerská duša je bardzo skomplikowana maszyna. 
Ako by teda mala vyzerať ideálna kniha podľa gusta násťročného 

čitateľa? Autori a autorky diel pre deti a mládež, robte si poznámky! 
Odpovedá naša 7.A ;) 

 
Moja ideálna kniha? Hm... Takže: 

 mala by mať kapitoly – radšej viac po menej strán 

 mala by mať aspoň nejaké obrázky 

 dostatočne veľké písmená 

 mala by sa začínať úplne nudne a po dvoch kratších kapitolách by mal dej začať gradovať 

 nemala by byť príliš hrubá 

 mal by sa v nej riešiť len jeden, max. dva problémy 

 mala by mať obsah, v ktorom by boli spísané všetky kapitoly 

 nemala by mať príliš ťažký dej 

 nemali by v nej byť príliš komplikované mená a názvy 

 nemali by tam byť zložité vzťahy medzi postavami  

 mal by tam byť nejaký náznak bližšieho vzťahu medzi dvomi postavami (románik?) 
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 malo by v nej byť málo postáv, ale zas nie úplne málinko 

 nemali by tam byť namyslené postavy (ich namyslenosť ma ako čitateľa vytáča) 

 mali by tam byť zlé postavy, čo sa napr. najprv hrajú na kamarátov, ale potom sa zistí, že sú zlí 

Tamara Hajduková, 7.A 

Ideálnu knihu si predstavujem takto: 

 text v nej by bol písaný rukou, nie na počítači 

 obrázky by kreslilo viacero ľudí (ideálne detí) podľa toho, 

ako si dané scény z knihy predstavujú, príp. by sme si 

obrázky mohli dokresliť sami 

 každá kapitola by bola písaná iným písmom 

 na konci knihy by boli otázky a úlohy, ktoré by preverili 

našu čitateľskú pozornosť 

 každá kapitola by využívala len jednu samohlásku,                    

napr.: „Kde bele, tem bele...“ 

 kniha by ma mala zaujať pútavým dejom od prvej kapitoly 

 malo by tam byť rovnako priamej reči ako opisu 

 originálny nadpis a obal knihy 

 mala by obsahovať vtipné pasáže, no mala by ponúkať i príležitosť na zamyslenie 

 jednotlivé kapitoly by nemali byť príliš dlhé (max. 6 strán) 

 nemala by byť veľmi ťažká a hrubá (skôr rozdelená na viac pokračovaní) 

 kniha by mala byť zadarmo ;) 

Simonka Habodászová, 7.A 

 

Kniha, po ktorej by som nadšene siahla?  

 mala by ma niečím špeciálne zaujať 

 mala by byť dobrodružná 

 autor by to v knihe nemal preháňať s dlhými opismi 

 aby nemala veľa vedeckých slov 

 hlavný hrdina mi musí byť sympatický 

 aby nebola veľmi detská 

 aby tam bolo trochu romantiky 

 aby nebola veľmi dlhá 

 aby tam nebolo veľa postáv s podobnými menami 

 aby bola žánru fantasy 

 aby bola písaná v ja-rozprávaní 

 aby nebola nudná 

 aby tam neboli ani príliš veľké, ani príliš malé písmená 

 nech sú tam len pekné obrázky 

Vanessa Gerhátová, 7.A 
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Znaky mojej vysnívanej knihy: 

 mala by mať v sebe romantický príbeh alebo veľa akcie 

 čím viac postáv, tým lepšie – mali by byť neobvyklé a nie perfektné zároveň (dokonalosť je nudná a 

predvídateľná) 

 bohatý dej i podrobné opisovanie činností – posúva to príbeh dopredu a viem sa vžiť do hlavnej 

postavy, pretože si jej konanie viem lepšie predstaviť 

 mám rada hrubé knihy, ale tá kniha ma musí stále prekvapovať svojimi dejovými zvratmi či 

neočakávanými zisteniami, nechcem ju čítať len z vytrvalosti 

 aj obálka by ma mala zaujať – páči sa mi, keď tam nie je ľudská tvár alebo postava, ale iba nejaké 

veci spojené s príbehom 

 kniha by mala obsahovať dobre premyslenú zápletku 

 mám radšej knihy bez obrázkov, aby som si mohla sama predstaviť jednotlivé scény či situácie 

 v knihe nesmie chýbať aspoň trochu humoru 

 milujem nečakané zvraty 

 mám rada uzavreté konce (keď má kniha jednu časť) 

 nemám veľmi rada klišé príbehy, preferujem niečo nové a nezvyčajné 

 rada čítam knihy z dvoch pohľadov – dve hlavné postavy sa striedajú v komentovaní svojich príhod 

 málo je niekedy viac – raz som čítala knihu, ktorá sa chcela vyjadriť ku všetkému a jej autor akoby 

chcel ukázať, čo všetko vie napísať, až to začínalo byť veľmi umelé 

Mia Gaburová, 7.A 

 

Kniha podľa môjho vkusu? Priala by som si,...: 

 ...aby bolo v príbehu niečo čarovné (nereálne) 

 ...aby tam boli pekné ilustrácie 

 ...aby tam bol aj nejaký románik 

 ...aby to bolo písané mladou generáciou,                               

ktorá nám tínedžerom skutočne rozumie 

 ...aby tam nebolo príliš veľa opisu 

 ...aby ma zaujala už len obalom 

 ....aby nebola veľmi hrubá 

 ...nesmie mať miniatúrne písmo 

 ...hlavná postava by mala byť napr. čarodejnica                    

či superhrdina 

 ...mali by sa tam objaviť aj vtipné scénky                

a k tomu aj vtipný obrázok 

 ...nemala by obsahovať len príbehy z každodenného života, jej dej by mal byť niečím nezvyčajný 

Natália Bodišová, 7.A 
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Spisovatelia, napíšte mi takúto: 

 kniha by nemala byť veľmi dlhá 

 nemal by byť na každej druhej strane zdĺhavý opis každého 

nepodstatného detailu, knihu to len predĺži                                 

a takmer nikoho to nezaujíma 

 keď je niečo príliš vážne, tak by sa to mohlo odľahčiť     

vtipom (samozrejme, len vtedy, ak sa tam ten vtip hodí) 

 nemali by tam chýbať ani nejaké menšie ilustrácie,                     

ktoré nám niečo napovedia o ďalšom vývoji deja 

 nemalo by to byť o niečom vážnom, smutnom 

a depresívnom 

 nemali by tam byť staré a nezrozumiteľné slová, ktorým nerozumiem 

 mala by mať pekný obal súvisiaci s obsahom 

 nie veľmi malé písmená 

 zrozumiteľné vysvetlenia 

 nie veľa priamej reči, pásmo rozprávača mi určite nevadí 

 aby neboli mená postáv nezrozumiteľné a ťažké na čítanie či zapamätanie 

 aby ma obal zaujal hneď na prvý pohľad 

 aby to bolo z reálneho sveta, pričom doň vstúpi niečo zázračné 

Karin Kyrinovičová, 7.A 

 

A jednu i pre slečnu Čmelkovú:  

 Kniha by mala čitateľa informovať o aktuálnej dobe a novinkách vo svete. 

 Mala by mať šťastný koniec, v ktorom sa hlavnej postave nič zlé nestane. 

 V deji by sa malo udiať niečo, čo ho celý zvráti a otočí o 180°. 

 Malo by tam byť niečo, čo dej rozhýbe, aby nebol nudný. 

 Ideálne by malo v príbehu vystupovať viac hlavných postáv. 

 Kniha by nemala obsahovať reklamy na rôzne produkty, značky či obchody, v ktorých sú predávané. 

 Ilustrácie by mohli byť na spôsob maľovaniek – vyjadrili by sme v knihe naše predstavy a pocity 

z danej knihy, časti, kapitoly... 

 Nemala by obsahovať slová, ktorým čitateľ nemusí rozumieť. 

 Prvé, čo nás na knihe zaujme, je jej názov a obal a až potom samotná kniha a jej obsah. Preto by sa 

s tými vecami mali autor s ilustrátorom vyhrať. 

 Kniha by nemala obsahovať veľa opisov. Je to pre mňa ako pre čitateľa nudné. 

 Aby dej netvorila len jedna dejová línia. 

 Vtipné veci sú, samozrejme, vítané, ale v únosnom množstve. 

 Autor by sa nemal báť v knihe riešiť veci radikálne. 

Karolína Čmelková, 7.A 
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Moja ideálna kniha 

 musí mať veľa strán s obrázkami, ktoré súvisia s dejom knihy 

 môj obľúbený žáner je detektívka, sci-fi či dobrodružný román 

 veľké písmená 

 ocenila by som knihu, ktorá neobsahuje veľa podrobných opisov 

 mám rada krátke kapitoly – kniha má tak spád 

 chcela by som, aby v nej bolo menej postáv a mien, lebo sa mi to mýli 

 mám rada knihy, v ktorých vystupujú najviac dve hlavné postavy – keď je ich viac (skupina ľudí), tak 

to pre mňa nie je až také zaujímavé 

 mala by mať pokračovanie 

 najlepšie by bolo, ak by bola pestrofarebná 

 jednoduchšie slová a menej priamej reči 

 mala by ma niečím upútať už na prvý pohľad: názov, pekný obal, 

ktorý by mal na zadnej strane stručný a zároveň záhadný úvod  

do deja knihy 

 chcela by som, aby tam bolo napísané aj niečo 

o autorovi/autorke 

 postavy v knihe by mali byť maloleté, aspoň tie 

hlavné 

 dej knihy by sa mal neustále stupňovať, aby sa čitateľ od knihy nevedel odtrhnúť  

 primeraná cena 

Viktória Tevecová, 7.A 

Od knihy očakávam: 

 aby mala pútavý názov 

 obal knihy by mal byť farebný 

 mala by sa tam stať nejaká akčná príhoda 

 kniha by mala mať aspoň 130 strán 

 mali by tam byť malé písmená 

 text by mal byť písaný tak, aby sa čitateľ doň vedel ľahko vžiť 

 nemali by tam byť obrázky 

 jej cena by mala byť primeraná 

 kniha by mala čitateľa upútať tak, aby si chcel prečítať aj ďalšie časti 

Dušan Farenzena, 7.A 
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Piataci v rozprávke 
 
Ak by sa vám niekedy naskytla možnosť 

premiestniť sa do akejkoľvej rozprávky, ktorá by to bola?  
A ktorá rozprávková postavička by vás sprevádzala na vašej 
spoločnej ceste za dobrodružstvom? … Neviete si vybrať len 
jednu? Netrápte sa, ani naši piataci neodolali a do jednej 
rozprávky okrem seba nanominovali hneď niekoľko 
známych mien z literárnych diel. A stojí to za to! ;) 
 

 

Poklad školy ZŠ s MŠ, Cádrova 23, Bratislava 

Bola tmavá noc. Už som bola v pyžame, osprchovaná a mala som aj vyčistené zuby. Jednoducho 
som bola pripravená ísť do postele. Mama s ockom boli na oslave a sestra spala u kamarátky. Bola som 
sama doma. Zrazu som si spomenula, že som si v škole zabudla mobil. Vedela som, že mama mi bude volať 
a keby sa dozvedela, že som si ho zabudla v škole, nedopadlo by to dobre. Dokonca som ani nevedela, kde 
je. Takže som ho stratila. Mala som len jedinú možnosť. Ísť do školy a zobrať si ho; no ešte pred tým, ako si 
ho zoberiem, som ho musela nájsť. Ak by som poň nešla, tak by ma čakala tá najdlhšia prednáška 
o zodpovednosti, akú som kedy zažila. A to som vážne nechcela zažiť. Tak som sa obliekla a išla do školy. 
  Školský areál bol otvorený aj napriek tomu, že už bolo asi 22.00. Bola tma ako v rohu, a tak som si 
zobrala baterku. Trochu som sa bála, lebo som počula čudné zvuky a po stĺpoch liezli rôzne chrobáky, ktoré 
som nikdy nevidela. A keď som sa už blížila k budove 2. stupňa, uvidela som drobnú postavu, ktorá vyzerala 
ako duch. „Kto je tu?“ zavolala som, ale nič sa mi nevrátilo späť. „Halóó? Kto je tu?“ zakoktala som, lebo sa 
ku mne tá postava blížila. A keď som už videla, že postava už je pri mne, zatvorila som oči a začula hlas: 
„Ahoj, ja som Matilda. A kto si ty?“ Otvorila som oči a videla som drobnú postavu s dlhými vlasmi a očkami 
čiernymi ako uhlíky. Bola to Matilda, ktorú vymyslel Roald Dahl. „Ahoj. Ja som Kaja. A čo tu vlastne robíš 
takto v noci?“ opýtala som sa. „No prišla som hľadať poklad školy na Cádrovej 23,“ povedala Matilda 
a usmiala sa. „Lenže neviem, ako sa dostať dovnútra,“ povedala Matilda a sklonila hlavu. Zrazu som sa 
pozrela na kľúče a na nich som videla čip. Čip pani učiteľky Hubčíkovej, ktorý som  jej zabudla vrátiť. 
„Matilda, ja viem, ako sa dostaneme dovnútra!“ „Povedz, ako sa tam dostaneme?“ „Mám čip od dverí, 
takže sa nám automaticky otvoria každé dvere,“ povedala som a usmiala sa. „Výborne!“ zakričala Matilda 
a už ma vliekla k dverám.  

Otvorili sme dvere a vošli do školy (no konkrétnejšie do budovy              
2. stupňa). Vôbec to nevyzeralo ako v našej škole. Skrinky boli hrdzavé 
a na niektorých bola aj pleseň. Všade boli nakreslené lebky a v každom 
rohu bola pavučina. Jednoducho, vôbec to nevyzeralo ako v našej 
škole. Uvidela som, že dvere do knižnice sú otvorené, tak som 
zavolala na Matildu: „Poď, Matilda!“ Vošli sme dovnútra. Knihy boli 
pokryté pavučinami, kreslá i ostatný nábytok bol celé dotrhané a stoly 
nemali jednu nohu. „Pozri! Pozri! Tu som ja!“ zavolala Matilda. Prišla som 
k nej a uvidela som knihu, na ktorej bolo napísané: „Roald Dahl: Matilda.“ 
Začala som sa smiať, ale o chvíľu ma smiech prešiel. Začuli sme zvuky, a tak sme 
sa rýchlo skryli do rohu, aby nás náhodou niečo nezožralo. Otvorili sa dvere, my sme vykukli a videli sme 
malé dievčatko. Neviem, čo tu chcelo robiť, ale bolo mi jasné, že ona nás určite nezožerie. S Matildou sme 
vyšli von z úkrytu. „Ahoj, ja som dievčatko z knihy Kamoš obor.“ Bola som rada, že to nebola žiadna príšera, 
ale bolo mi čudné, že s ňou nie je jej kamoš obor. „A kde máš svojho kamoša obra?“ opýtala som sa jej. 
„Vonku pred budovou,“ povedala a usmiala sa. „Dobre, tak poďme von,“ povedala Matilda. Vyšli sme von 
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a tam sme videli, ako sa na nás cez sklenené dvere smeje obor. Samozrejme, už vieme, kto to je. „A čo tu 
vlastne robíte?“ opýtalo sa nás dievčatko. „Nó, my sme sem prišli hľadať poklad,“ povedala Matilda. 
„Super. Môžem vám pomôcť?“ opýtalo sa dievčatko. „Jasné,“ povedala Matilda. Vyšli sme po schodoch, na 
ktorých bola nejaká hnusná lepkavá tekutina. Vošli sme do 5.A. Bolo tam všetko rozhádzané. Zrazu sa pred 

nami objavila biela priehľadná postava.  
„Ahojte, som duch 5.A.“ Dívala som sa na to, akoby som práve videla 

vec, ktorá neexistovala. No ale, bohužiaľ, existovala. „Keď chcete získať 
indíciu, tak musíte splniť úlohu. V iných triedach vám môžu dať aj hádanku, 

ale ja vám dám úlohu. Musíte nájsť zlatú kriedu. Zlatá krieda môže byť aj 
dole v knižnici. Na to, aby ste našli zlatú kriedu, máte 5 minút.“ Nemohli 

sme ju nájsť. Mali sme len 5 minút! „3, 2, 1... teraz!“ odštartoval nás a my 
sme začali hľadať. Hľadali sme pod stolami, medzi knihami, v skrini, no 

jednoducho všade. Boli sme v knižnici a mali sme posledných 20 sekúnd. Zrazu som videla, 
že v roztrhnutom vankúši niečo svieti. Prišla som k tomu, vybrala to a videla som svietiacu kriedu. „Mám 
to!“ skríkla som a zdvihla som ju nad hlavu. Utiekli sme hore do 5.A, kde nás už čakal duch 5.A: „V 
poslednej sekunde, ale stihli ste to. A tu je vaša indícia.“ Na indícii stálo: „Poklad nájdeš tam, kde veľa 
skúmaviek sa nachádza.“ Vôbec som nevedela, kde ten poklad môže byť, pretože som myslela na to, kde 
môže byť môj mobil. Nikto nevedel, kde by sa poklad mohol skrývať, tak sme išli do 6.A, kde bol duch 6.A. 
„Ahojte. Vy už asi viete, kto som,“ povedal a my sme prikývli. „Dobre, dám vám hádanku, ktorú musíte 
vyriešiť za 3 minúty: Čím je to väčšie, tým lepšie sa to vopchá do malej dierky. Čo je to?“ Nevedela som, čo 
to môže byť. Nikto to nevedel. Minúty plynuli jedna za druhou a my sme stále nevedeli, čo to je. Zrazu som 
si spomenula, ako mi moja kamarátka z Česka túto hádanku hovorila. Odpoveď bola: ...vietor! „Je to 
vietor!“ povedala som. Duch 6.A len jemne prikývol a podal nám ďalšiu indíciu. „Poklad nájdeš tam, kde 
príroda žije,“ prečítala indíciu Matilda. Stále sme nevedeli, kde môže poklad  byť, a tak sme išli k iným 
triedám. 7.A a 8.A boli zamknuté. Išli sme do 9.A., kde bol, samozrejme, duch 9.A. „Ahojte,“ povedal nám 
duch. „Dám vám úlohu. V tejto triede musíte nájsť dva kľúče a s nimi odomknúť 7.A a 8.A a v týchto 
triedach nájsť meč a ďalší kľúč. Na to, aby ste toto všetko spravili, máte 10 minút,“ povedal nám duch 
a zmizol. To sme nemohli zvládnuť! Ale čo sme mohli robiť. Nič. Tak sme sa rýchlo rozbehli a začali hľadať. 
Tie kľúče sme hľadali asi 5 minút. Rýchlo sme odomkli 7.A a 8.A a hľadali sme meč. Dokonca sme mali ešte 
aj časovú rezervu. Prišli sme do 9.A a tam nás už čakal duch. „Výborne. Zvládli ste to. Všetko, čo ste našli, si 
nechajte. Budete to ešte potrebovať. A tu je vaša indícia.“ Zobrali sme si indíciu a vyšli von na chodbu. 
„Poklad nájdeš tam, kde občas vidíš čudné veci,“ prečítala som a vtedy mi to došlo. Poklad bol 
v prírodovednej učebni! „Poďte za mnou. Ja viem, kde je poklad!“  

Vyšli sme úplne hore, kde sme strčili do dverí kľúč, ktorý sme našli v 7.A, a otvorili sme dvere.                   
Vo vnútri bola všade pavučina. Nevidela som nič. Zrazu som si spomenula na meč, ktorý sme našli v 8.A 
a všetky pavučiny sme rozsekali, a tak sme sa dostali k pokladu. Bola to 
veľká kniha, na ktorej bolo napísané: „Veľká kniha odpovedí.“ 
„Supeeer,“ povedala Matilda. „Toto je Veľká kniha odpovedí. Keď sa 
jej na niečo opýtate, ona vám na to odpovie. Takže kto sa jej chce 
niečo opýtať, nech sa opýta.“ Vtedy som si spomenula na stratený 
mobil: „Nó, ja sa chcem niečo opýtať.“ „Tak sa opýtaj,“ povedalo 
mi dievčatko. „Moja otázka znie: Kde je môj mobil?“ Kniha chvíľu 
niečo listovala, až nakoniec zastavila na jednej stránke, na ktorej bolo 
napísané: „Vo vrecku v bunde.“ Pozrela som sa do vrecka a naozaj! Bol 
tam môj mobil! „No tak super. Našla som ho,“ povedala som. „No ja už 
musím ísť,“ rozlúčila som sa a odišla som.  

Keď som prišla domov, pozrela som sa na hodinky a bolo stále 22:00. Bolo mi to dosť čudné,                  
ale nakoniec som to hodila za hlavu. A o tomto zážitku som nikomu nepovedala. 

Karolína Fabianová, 5.A 
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Strašidelný les 
 

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden les. Nebol to obyčajný les, ale strašidelný 
les. A zrazu som sa v tom lese zjavila ja. Zjavili sa aj skoro všetky rozprávkové 
bytosti, ktoré poznám. Bola tam Snehulienka a sedem trpaslíkov, tri medvede so 
Zlatovláskou, Janko s Marienkou a Červená čiapočka. Všetci to boli moji starí 
známi. Zrazu sa z pekného slnečného dňa stala tmavá noc. Červená čiapočka 
zapišťala, akoby zbadala ducha. Trpaslík Hundroš zahundral: „A načo sme tu?“ 

Marienka mu rýchlo odpovedala: „Aby sme sa dohodli, 
kedy pôjdeme na nejaký veľký výlet.“ „Chceli by sme ísť 
do Vysokých Tatier, tam je veľa čučoriedok,“ povedal malý 
medvedík. „A je tam čerstvý vzduch,“ povedala mama medvedica. „Mne by sa 
tam páčilo,“ povedala som im. Vtom udrel blesk do stromu blízko nás. Teraz sa 
Červená čiapočka rozplakala. Všetci súhlasili, aby sme išli do Tatier. Nikto už 
nemal žiadny iný nápad. Rozlúčili sme sa. Každému už bola poriadne zima, a tak 

sme išli všetci domov. Teraz sedím doma a zapisujem všetko, čo sa nám prihodilo. 
 

Hanka Stoláriková, 5.A 
 

Záchranár Nemo 
 

Plavili sme sa na lodi. Bolo krásne počasie. Svietilo slnko a vlnky pohojdávali našu loď. Popoludní sa 
nebo zatiahlo strašnými šedými mrakmi. Bola úplná tma. Začala sa strašná búrka. Odtrhlo sa kormidlo a my 
sme všetci utekali do podpalubia. Ako tak sedím vo svojej kajute, počujem hlasy. „Ccc, takáto búrka. To je 
nič! Prekonal som aj horšie,“ chváli sa Pepek námorník. „No táto búrka asi nedopadne dobre!“ pišťalo 
sedem kozliatok v lodnom koši. S kapitánom v tej tme hľadáme plytčinu, ale stále 
vidíme len veľké vlny, ako sa nám prevaľujú cez palubu. „V diaľke vidím 
obrovskú vlnu! Tá určite loď potopí!“ kričí Pinocchio zavesený na lodnej 
plachte. Zrazu sme s posádkou zazreli, ako sa z morského dna vynorili všetky 
morské živočíchy. A na ich čele ako veliteľ plával Nemo. Odniesli našu loď na 
ostrov a vlna nás už nedohonila. „Hurá!“ kričíme všetci. Keď búrka skončila, 
znovu sme sa vydali na more a doplavili sme sa až domov.  
 

Ninka Nováková, 5.A 
 

 

Dobrodružstvo v strašidelnom lese 

 
Počas minuloročných jarných prázdnin som bol v kine so sesternicou. Keď som 

sa vrátil, snívalo sa mi, že moji najlepší kamaráti sú Káčer Donald a SpongeBob. 
Jedného dňa po vyučovaní sme sa vybrali do strašidelného lesa. Chceli sme zažiť 

dobrodružstvo a dokázať ostatným, akí sme odvážni. Išli sme po lese, 
keď tu zrazu niečo zašumelo v kríkoch. Pred nami sa objavila 

čarodejnica v bielom plášti. „Čo tu chcete, chlapci?“ spýtala sa 
ježibaba. Od ohromenia sme zostali ticho. Triasli sme sa ako osiky. 

Čarodejnica preto pokračovala: „Ak nechcete skončiť na mojom pekáči v peci, musíte 
splniť jednu úlohu!“ Čarodejnica nám prikázala nazbierať vrece žiab najneskôr do 
večera. SpongeBob a Káčer Donald sa rýchlo pustili do zbierania. Ja som ešte stále 
v ohromení sledoval čas. Našťastie, v lese nebola núdza o žaby, a tak sme úlohu splnili. 
Čarodejnica nás s nevôľou prepustila z lesa. Keď sme šťastní prichádzali domov, 
zazvonil mi budík. Zobudil som sa a zistil som, že to bol len sen. Čaká ma ďalší normálny 
deň v škole  

David Svitek, 5.A 
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Osudná búrka 

 
Bol som na lodi, keď Snehulienku strhla vlna do mora. Trpaslíci 

ihneď začali volať, ale bolo to márne. Búrka s nami švihala zboka na bok. 
Dumbledore skúšal čarovať, ale Voldemort ho tresol, že stratil svoj 
prútik. Ja som zase tresol Voldemorta, že mu jednu vlepím, ak 
neprestane trieskať Dumbledora. Gulliver sa snažil podopierať loď, ale 
nešlo to. Odrazu trpaslík č. 3 skočil cez palubu. „Nenecháme ho 
v nebíčku samého,“ povedali trpaslíci. A skočili tiež. Loď sa prevrátila. 
Skoro všetci sa utopili, iba niektorí prežili. Zobudili sme sa na pevnine. 
Bola obývaná. Žili sme tam šťastne až do smrti. Neskôr sme zistili, že 
sme v New Yorku.  

Max Roger Dobberstein, 5.A 
 
 
 
 

Púšťou a (s) Klobásom 
 

Išiel som so Snehulienkou, trpaslíkmi, Gulliverom, kráskou a zvieraťom 
po púšti. Všetci sme boli smädní. Už sme stratili uja Klobásu. Zjedli sme ho. 
Dodal nám energiu na cestu. O 10 km neskôr uvidel trpaslík č. 4 oázu. Ihneď 
sme sa tam všetci rozbehli. Keď sme sa z nej napili, tak sme sa zmenili                   
na myši. Boli sme menší, takže nás neobťažovali piesočné búrky. Po dvoch 
hodinách kúzlo pominulo. Po ceste sme našli jaskyňu a v nej draka.             
Keď sme ho pokorili, tak nás za odmenu zviezol do Káhiry. Poďakovali 
sme sa a vstúpili do mesta. Obyvateľstvo udivené pozeralo na Gullivera, 
pretože bol nadpriemerne veľký.  A v Káhire sme žili šťastne až do smrti. 

 

Max Roger Dobberstein, 5.A 

 
 
 
 

Tajomstvo školskej knižnice 
 
Kde bolo, tam bolo, bola jedna škola, v škole knižnica, v knižnici deti a medzi 

deťmi ja. Aby sme sa zbavili rodičov, boli sme ochotní ísť aj do školskej knižnice. Po 
urputnom boji so súťažnými otázkami sme večer vpadli do spacákov ako zarezaní. 

Zo spánku ma prebudilo zvláštne buchnutie. Bola to kniha, z ktorej razom vyskočil 
trojhlavý drak. Od prekvapenia, že ma vidí, prišiel o jednu hlavu. Aby som zachránila 
situáciu a spolužiakov pred zožratím, otvorila som najbližšiu knihu a vytiahla z nej za 
golier princa Krasoňa. Princ Krasoň vytasil svoj rúž s čerešňovou príchuťou a namaľoval 
drakovi papuľu. Pri pohľade do zrkadla odpadla drakovi aj druhá hlava. Vtom z diaľky 

počujem hrať Mozarta a krik spolužiakov: „Budíček!!!““ Otvorím oči a po drakovi ani 
stopa. A o tom, ako to s drakom dopadne, možno dosnívam na budúci rok v školskej 
knižnici.  

Katka Peschlová, 5.A 
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Zázračná čítanka 

 
Stala sa raz taká vec, možno uveríte, možno nie, že som zostala v škole sama. Čo bolo horšie, bola 

noc a škola bola zamknutá. Ani upratovačka, ani školník vnútri neboli. Chodila som z triedy do triedy 
a uvažovala som, čo urobím. V jednej lavici si žiak 1.A Samko Kováč zabudol čítanku. Neuveríte, práve keď 
som bola v tej triede, začula som voľajaký hlas.  

Azda som sa naozaj mýlila a v škole nie som sama? Je to hlas nejakej prestrašenej 
prváčky, ktorú tu tiež zamkli? Otočila som sa a čo vidím, to neuveríte, predo mnou stála malá 

Červená čiapočka! Púlila som na ňu oči, no ona sa ma pokojne spýtala, čo tu robím. 
Prekvapene som jej  odpovedala. „ Ja... no... vieš... zabudli ma tu a potom zamkli...“ koktala 
som, „a čo tu robíš ty?“ „Ja som Červená čiapočka, ak by si ma nepoznala,“ hovorila stále 
pokojne, „keď už si tu, tak ti niečo môžem ukázať.“ Prešla do tajnostkárskeho šepotu. „Čo?“ 
šepkala som aj ja a bola som plná očakávania. „Náš tajný svet!“ povedala Červená čiapočka 

a ukázala na čítanku. „Čo s ňou?“ spýtala som sa. „Chceš ísť?“ vyzvedala. „No... hej!“ vykríkla 
som. Červená čiapočka ma chytila za ruku a dotkla sa ilustrácie v čítanke. Tá sa rozžiarila 
a obe nás pohltila. Zrazu sme sa ocitli vo vlaku. Bolo tam veľa 
známych postavičiek z rozprávok a filmov: tri prasiatka, Harry 

Potter, sedem kozliatok a mnohé ďalšie. Sedeli v jednom kupé a rozprávali 
sa. Keď tu zrazu vošla dnu Červená čiapočka a potiahla ma za sebou. Rýchlo 
som sa ohradila: „Ehm, asi som nastúpila na zlý vlak.“ „Vôbec nie,“ 
povedal Harry Potter a stiahol ma na sedadlo vedľa neho. „Si tu 
správne, celkom určite,“ hovoril, „čiapočka sa nikdy nemýli, však?“ 
„Veru nikdy,“ hovorili postavičky. Dlho sme sa spolu rozprávali. 
Postavičky ma poúčali o ich rozprávkach a autoroch ich rozprávok. 
„Našťastie, zajtra máme písomku z čítania,“ zasmiala som sa. Potom 
sme vymýšľali pre postavičky prezývky. Ani som si nevšimla, kedy nastalo ráno. „A teraz rýchlo do školy!“ 
zavelila čiapočka. „Ale... ale... ja nemám učebnice,“ povedala som. „Nech sa páči!“ podával mi Harry moje 
vlastné učebnice. „Ďakujem,“ poďakovala som sa.  

S čiapočkou som sa zasa teleportovala do školy. Stihli sme to načas. Bola to najúžasnejšia noc na 
svete! 

Sárka Pigová, 5.A 
 

Hrôzostrašná noc v lese 
 

Raz sme sa s kamoškami vybrali do lesa kempovať. Hľadali sme najlepšie miesto, ale bola hrozná 
tma. Čelovky sme si zabudli doma, tak sme museli improvizovať. Ľahli sme si do spacákov a kecali sme. 
Zrazu zaprašťali suché vetvičky a my sme spozorneli. Nič sa nedialo, tak sme zas zaspali. Neskôr nás 
zobudilo to isté a na stromoch bol červený nápis: „Choďte preč!“ Pri ňom stála Ester. Nahnevali sme sa na 

ňu, prečo píše po stromoch, ale ona nám iba sucho odvetila: „To som nebola ja!“ 
Zablýskalo sa a pri ohni stál pán s basetom. Znovu sa zablýskalo 
a zmizol. „Bibi, videla si to?! To bol predsa pán s basetom, ktorého si si 

vymyslela v ŠVP!“ zakričala som. Bibi na to: „Ja viem, ja viem. To 
vysvetľuje, prečo je tu tá chatka č. 6! Ale čo budeme robiť?“ „Treba 
vymyslieť plá...“ nedopovedala som a zjavili sa pred nami traja dementori 

a Van Helsing. „Čo to má došľaka znamenať?!“ zarevala Kajka. Vtom 
vyskočil Pinhead, ktorému vyskočil z hrude malý votrelec, a my sme 
vedeli, že je zle. Rýchlo sme utekali a ja som si vytiahla z tašky 
vreckový nožík. Dostali sme sa k malej chalúpke a ospravedlnili sa Esti 
za ten nápis. V chalúpke sme prečkali noc a vybrali sme sa domov. 

 
Tamarka Dimunová, 5.A 
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Príšerný tábor 
 

Raz ma rodičia poslali na tábor. Zo začiatku tam bolo super, 
ale potom sa okolnosti zhoršili. Tábor bol v opustenej škole, cez 
deň sme spali a v noci nás mala vedúca kráľovná Jadis z Narnie ako 
otrokov. Už ma to tam nebavilo, našťastie, zrazu som zahliadla 
malú úzku trávnatú cestičku vedúcu von zo školy. A najlepšie na 
tom bolo, že tam neboli stráže. Ale dalo sa tam dostať iba skokom 
z balkóna. Čo som mala robiť? Skočila som. Asi o týždeň som sa 
zobudila z omdletia v školskej telocvični v  teplovzdušnom 
balkóne. Bola som mnou aj moja sesternica Aicha. Mysleli sme si, 
že sme v Ikei, lebo všade boli ružové uteráky, šálky, taniere a stoličky. Zrazu sme uvideli, ako sa pod nami 
bijú ohyzdi (z Pána prsteňov) a na ich čele Azog Znesvätiteľ (najsilnejší z nich) s ostatnými, ktorých viedol 
Sirius Black. Chvíľu bojovali a potom odišli. Balkón sa kýval a my sme vedeli, že spadneme. Chvíľu sme 
omámené ležali na zemi a zistili sme, že máme na chrbtoch školské tašky. Báli sme sa, že tam je ešte niekto 
iný, tak sme rýchlo utiekli. Zrazu nás zastavil Sirius a my sme sa ho veľmi zľakli. Zaviedol nás do lesa 
a povedal, že sa už rýchlo dostaneme domov. Vtom sme uvideli malú skúmavku plnú čírej tekutiny stojacu 
na koreni stromu. Sirius zahlásil: „Toto nepite, ani keby ste umierali smädom, rozumiete?“ Aicha na to iba 
odvetila: „Ale prečo? Veď sa nám nič nestane.“ Vzápätí do seba hodila pohár vody. „Vidíte, nič sa mi...“ 
nestihla dopovedať. Stala sa z nej televízia. Normálna telka, ibaže s hlavou. Zapli sme správy, v ktorých 
hlásili, že Jadis sa snaží ovládnuť Zem. Zrazu som sa zobudila a všetko bolo ako predtým. Ležím vo svojej 
mäkkej posteli.  

Tamarka Dimunová, 5.A 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa piatackí predkovia k rodinným erbom dopracovali… 
 

Premýšľali ste už o tom, ako by vyzeral váš rodinný erb a čo by v ňom nemalo určite chýbať?  
Naši piataci áno! Dokonca vám vo svojich autorských heraldických povestiach objasnia,  

ako sa ich predkovia mohli k erbom dopracovať. Navyše, na základe maliarskych  
zručností našej 5.A máte možnosť vytvoriť si konkrétnu predstavu o tom, ako by sa ich rodinný erb 

vynímal na dobových listinách ;) 
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Náš predok v Terchovej pestoval kapustu a zemiaky. Veľmi sa mu v tom darilo, 
pretože vedel od prírody odpozorovať počasie. Robil to tak dobre, že si ho najímali 
rôzni panovníci. Jeden panovník sa ho pýtal na počasie v Tatrách. Môj predok mu 
povedal, že sa tam musí ísť pozrieť. Panovník mu teda dal kone a voz. Predok po ceste 
pozoroval počasie. Bolo veľmi premenlivé. Keď sa vrátil, povedal, že bude asi pekné 
počasie. Panovník sa teda vydal do Tatier a poriadne zmokol. Môjho predka však 
nepotrestal, pretože ten mu vysvetlil, že pre vrchy nemožno vidieť na oblaky. A preto 
je v našom rodinnom erbe vrch, na ktorý prší, lebo ani dnešné moderné prístroje 

(radary) nedovidia za vrchy.  
Juraj Bartok, 5.A 

 
 

Už od dávnych čias moji predkovia chovajú zvieratá. Sú to napríklad kravy, 
kozy, sliepky a psy. Psy sú moje najobľúbenejšie zvieratá. Asi som to po svojich 
predkoch zdedila. Jedného dňa išiel môj prapraprapraotec na ryby. Chodil loviť 
k vodopádu, lebo tam bolo najviac rýb. Vždy musel byť priviazaný k brehu, aby sa 
nepribližoval k vodopádu. Na rybačku chodil so svojím verným psom 
newfoundlandom. Je to nádherné a inteligentné plemeno. Má krásnu čiernu srsť 
a je vysoký asi meter. Vie výborne plávať – na labkách má totiž plávacie blany. Keď 
sa môjmu prapraprapraotcovi odtrhlo lano, nebojácne skočil do vody a zachránil ho. 
Od tých čias chová toto plemeno každý z mojej rodiny. Aj ja ho chcem chovať. 
Dúfam, že to plemeno sa u nás bude naďalej chovať z generácie na generáciu, lebo newfoundland 
charakterizuje našu rodinu. 

Karolína Grőneová, 5.A 
 

Mali sme predka, ktorý bol kuchár. Kuchár na Ľubovnianskom hrade. 
Ostatní kuchári boli mstvi, lebo kráľovi ich jedlá nechutili. Až ostal iba jeden kuchár 
a to bol môj predok. Kráľovi chutili iba jeho jedlá. Raz išiel kuchár variť pečeného 
pstruha. Pomáhal mu jeden človek. Bol to pomocník. Pomocník sa iba prizeral, ako 
kuchár vykosťuje pstruha. No neupozornil ho na jednu kosť. Keď nastal slavnostný 
večer, podával sa tretí chod – pečený pstruh. Keď začali jesť, kráľ sa nahneval, lebo 
našiel kosť. Dal kuchárovi drsný test. Musel v jazere plávať ako ryba celú noc. Stráže 
hodili kuchára do jazera. Niekoľko hodín sa topil, potom si našiel plavecký štýl. Po 

odpykaní trestu kuchár opustil hrad. Našiel si ženu, mal deti a učil ich plávať a variť. Vydržalo nám to 
dodnes. Naša rodina vie dobre plávať a variť. 

Erik Rusinko, 5.A 
 

Naši predkovia neboli práve najbohatší. Ale to im nevadilo. Žili v dedine, 
nad ktorou sa rozprestieral veľký hrad. V tom hrade žil jeden chamtivý, ale 
spravodlivý kráľ. Raz, keď hrozilo, že Turci mali dobyť hrad, kráľ zašiel do dediny. 
Chodil od domu k domu a prosil všetkých chlapov, aby išli brániť hrad. Niektorí išli, 
no niektorým sa veľmi nechcelo ísť do vojny. Môj prapraprapraprapradedo nešiel. 
Vedel, že kráľovi nejde o hrad, ale o bohatstvo, ktoré tam má. A vedel tiež, že ak 
by s ním išiel na hrad, kráľ by ho už domov nepustil. A nebál sa to ani kráľovi 
povedať. Kráľovi sa zapáčilo, že môj prapraprapraprapradedo je taký nebojácny. 
A tiež sa mu páčilo, že sa majú celá rodina veľmi radi a nechcú sa opustiť. Kráľ 
našim predkom ponúkol, aby išli celá rodina s ním na hrad. Po krátkej porade naši predkovia súhlasili. Išli 
s kráľom na hrad a tam ho zabávali. Celý hrad sa každý deň smial. A kráľ im dal z vďaky za zábavu 
a z obdivu, ako sa majú veľmi radi, vyhotoviť erb. Srdce znamená lásku v rodine a úsmev znamená, že sa 
radi zabávali a radi zabávali aj druhých. A tak nám to zostalo dodnes. 

Ninka Nováková, 5.A 
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Bol raz jeden mládenec, ktorý bol chudobný a tak sa rozhodol, že skúsi 

šťastie a začne rybárčiť. Jednej noci chytil zlatú rybku. Tá mu dala na výber: „Ak 
ma pustiš na slobodu, na udicu ti budú skákať ryby samy. Ak sa tak nestane 
a ty ma zmárniš, tvoju rodinu postihne nešťastie na ďalších päť generácií.“ 
Rybár daroval zlatej rybke život, no tá, než odplávala, mala ešte jednu 
podmienku: „V rybárčení musia pokračovať tvoji potomkovia po ďalších päť 
generácii.“ Rybár mal najprv pochybnosti o love rýb jeho potomkami, ale 
nemusel, lebo rybami zásobovali celú dedinu po niekoľko rokov. Za tento 
dobrý skutok bol rybár odmenený erbom našej rodiny kráľom Matejom 

z Bratislavy. Ja tvorím tú poslednú generáciu, rybárčenie ma veľmi baví a dúfam, že v tom budú pokračovať 
aj moje deti. 

Katarína Peschlová, 5.A 
 

Bolo to dávno. Veľmi dávno a ak mám byť presná, tak vtedy ľudia chodili pešo 
a stále sa nudili. Dimunovci si postavili obydlie na Muránskej planine. Raz sa 
najmladší z nich vybral na poľovačku a stretol medveďa. Ako pred ním utekal, uvidel 
neďaleko divokého koňa. Vedel, že na svojich nohách nestihne utiecť, a tak v zmätku 
vyskočil na toho koňa. Veru sa čudoval, keď zistil, aký je to pocit. Na konskom chrbte 
bolo mäkko a teplo. Len tá šialene dlhá hriva! Našťastie, kôň došiel rovno tam, kde 
chlapec býval. Chlapec ho chytil za hrivu, zosadol a za tú hrivu ho odviedol do 
maštale, kde chovali kravy. Na poli si označil veľký obdĺžnik a pritom rozmýšľal, ako 
bude toho koňa ovládať a čo urobí, aby ho z toho sedenia neboleli nohy. Po pár 
dňoch vymyslel, že si sadne na kus látky a okolo nosa mu uviaže jednoduchý povraz. 
Začal koňa trénovať a každý rok odchytával ďalšie kone. Raz za ním došiel sám pán kráľ a chcel sa tiež 
naučiť jazdiť na koni. Chlapec súhlasil. Po čase si kráľ kúpil za veľkú sumu tie najlepšie kone. A tak vzniklo 
jazdectvo. 

Tamarka Dimunová, 5.A 
 
 Mládenec menom Ján Vagáč miloval prírodu a na svojich cestách 
zablúdil aj do okolia Detvy. V tomto kraji bolo veľa oviec, a tak aj veľa 
salašov. Bačovia ho poznali a vždy ho pohostili chlebom a ovčím syrom. 
Jánovi syr veľmi chutil. Na svojich potulkách si rád oddýchol pod tromi 
jedľami, ktoré akoby boli oddelené od ostatného lesa. Keď zaspal, snívalo sa 
mu, že prišla k nemu krásna víla a povedala, aby si od baču zobral viac syra 
a snažil sa z neho urobiť niečo užitočné pre všetkých ľudí. Naozaj si zobral od 
baču väčšie množstvo syra a robil s ním rôzne pokusy. Nechal ho vyzrieť, 
potom ho lisoval, pomlel, presoľoval, až nakoniec dospel k cieľu. Jeho syr sa 
stal veľmi chutným, a tak vznikla bryndza. V roku 1787 vznikla prvá 

bryndziareň v Detve. Prvá výroba bola veľmi zdĺhavá, ale časom sa zdokonaľovala. Vedomosti aj majetok 
prechádzali z otca na syna až do posledného majiteľa Alexandra Vagáča, ktorý bol mojím prapradedkom 
z otcovej strany. Bol veľmi šikovný. Zdokonalil výrobu bryndze, zaviedol aj výrobu syrov, ktoré pre svoju 
kvalitu vyvážali aj za hranice Slovenska a to vždy pod značkou „tri jedle“. Erb bol tak zachovaný. Začal ho 
vlastne používať už Ján Vagáč. Tri jedle boli symbolom jeho práce a sna pri vzniku bryndze. 
 

Laura Príkazská, 5.A 
 

Kedysi dávno býval jeden muž so svojou dcérou v malom domčeku. Neboli bohatí, ale mali veľmi 
radi zvieratá. Dcéra Hanička sa vzorne a s láskou starala o malého pouličného orieška, ktorý nemal jednu 
labku. Takto uplynuli 4 roky, Hanka mala 15 rokov a jej otec Krištof 42. A tu sa stal vládcom Bratislavy 
a okolia nový kráľ – volal sa Matúš. Za mlada ho uhryzol pes a on sa odvtedy psov bál. Čo by bál, nenávidel 
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ich! Preto, keď zasadol na trón, vydal rozkaz vykázať všetkých psov z krajiny. Aj k Haničke a jej otcovi sa 
tento chýr doniesol. Hanička plakala, ale otec jej povedal: „Neboj sa, Hanička, skoč tuto k susede, opýtaj sa 
jej, či má rada svojho vlčiaka, veď by sme ho prichýlili a schovali. Všetkých psov, čo by sme našli, by sme 
schovali.“ Hanička s radosťou súhlasila a vypratala pivnicu, potom zvyšky jedla do misky nasypala a dala 
tam deku. Pomaly sa tam začali psy zbierať. Bola to akási tajná skrýša. Veľa 
psov tam za tie roky dokonalo, ale veľa aj svoj život začalo. Aj kráľovské lovecké 
psy ušli preč, a Matúš tento zákaz neodvolal, aj keď sa lovcom bez ich psích 
pomocníkov veru menej darilo. Zasa prešli roky, Hanička bola krásnou 28-
ročnou dievčinou a na trón zasadol po Matúšovej smrti jeho syn Mikuláš. A on 
bol sklamaný, že psy nie sú v jeho krajine. Aj Hanička sa to dozvedela a dostala 
nápad. Prišla na hrad a povedala Mikulášovi: „My máme psy, vaša výsosť. My 
máme veľa psov.“ Kráľ sa ihneď rozveselil a povedal, že ak mu dá psy na lov, dá 
urobiť jej rodine erb. A to sa aj stalo. 

Bianka Janitorová, 5.A 
 

 
Za vlády Mateja Korvína žilo dievča menom Vanda. Rada športovala. Či už 

futbal, floorbal, bolo jej to jedno. Jedného dňa, keď už mala všetky možné športové 
aktivity za sebou, rozhodla sa, či by nebolo dobré vymyslieť nejaký nový šport. Zo 
všetkých športov hrala najradšej tenis. Napadlo ju, že by mohla vymyslieť niečo 
podobné. Rozhodla sa, že rakety budú také isté, až na to, že sa zmenší hlava rakety, 
aby mala menšiu šancu trafiť sa do danej veci. Na ďalší deň si povedala, že nemôže 
nechať loptičku loptičkou, ale i tam musí nastať nejaká zmena oproti tenisu. Tak 
vyskúšala do korku zastoknúť pierka, ktoré našla na lúke. Vyskúšala sa s raketou trafiť 

do košíka. Odstrelila ho ďaleko. Išla za otcom a mamou a povedala, nech to aj oni vyskúšajú. Aby si hru ešte 
viac užili, vymyslela, že sieť bude rovnaká, len ju dajú vyššie. Cieľom hry bolo, aby sa košík dotkol zeme na 
strane protihráča. Vandu poslali rodičia na hrad, aby povedala kráľovi, že by mohli zaviesť nový šport. 
Matejovi Korvínovi všetko vysvetlila a aj to, ako to ešte možno vylepšiť. Kráľovi sa jej nápad pozdával, lebo 
aj on sa už veľmi nudil, veď stále len sedel na tróne. Kráľ sa poobzeral a zamyslel sa. Chcel vymyslieť názov 
pre tento šport. Pozrel sa na svoju posteľ a zbadal tam mätový cukrík. „Bed-mint-on, tak by sa to mohlo 
volať,“ pomyslel si kráľ. A tak to aj zostalo, odvtedy sa tento šport hrá dodnes. Kráľ dal na znak vďaky 
spraviť dievčaťu erb s bedmintonovou raketou a košíkom.  

Hanka Stoláriková, 5.A 
 
 

 
V dedine blízko lesa žil môj praprapradedko s rodinou a mali verného psa, 

ktorý sa volal Bodrík. V neďalekom meste žil richtár, ktorý chodil so svojimi dvoma 
dcérami do lesa na koňoch. Povrávalo sa, že v tom lese žije vlkolak. Raz, keď išiel 
môj predok do lesa po drevo, sprevádzal ho aj Bodrík. V rovnakom čase bol v lese aj 
richtár s dcérami. Zrazu ich napadol vlkolak, ich krik však počul aj dedko s Bodríkom. 
Bodrík s dedkom pribehli a videli ako veľký vlkolak útočí na richtárovu dcéru. Bodrík 
skočil na zúriaceho vlkolaka a začal sa súboj. Bodrík vlkolaka porazil aj keď s veľkými 
zraneniami. Richtár bol dedkovi a Bodríkovi vďačný a zobral Bodríka k panskému 
lekárovi. Bodrík sa po pár dňoch uzdravil a vlkolaka odvtedy v tom lese už nikto 
nevidel. Z vďaky a na počesť statočného činu psíka Bodríka dal richtár dedkovi 
vyrobiť erb s Bodríkovou podobizňou. 

Gabriel Dunajský, 5.A 
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Môj pradedko z maminej strany veľmi rád cestoval. Na svojich cestách sa 
dostal na ostrov Madagaskar. V posledný deň výpravy sa šiel prejsť. Pri oddychu si 
položil svoj vak na zem. Ani o tom nevedel a do plecniaka mu vliezla korytnačka. 
Potešil sa a začal ju doma chovať. Dal jej meno Dave. Keďže pradedko býval pri lese, 
raz sa tam Dave vybral na prechádzku. Narazil na obrovského medveďa, ktorý ho 
chcel zožrať. Dave sa rýchlo schoval do panciera. Medveď si myslel, že je to peň 
stromu. Odišiel a Dave už nebol v nebezpečenstve. Dave bol šťastný, že sa zachránil 

a vrátil sa do domu prapradeda. Táto odvážna korytnačka žije dodnes v mojom byte. 
David Svitek, 5.A 

 
Príbeh nečítanej knihy 

 
Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, ako sa cíti nečítaná kniha  

na vašej polici? Po čom asi túži? Čo ju trápi? A čo tie nešťastnice, 
ktorým diagnostikovali alergiu na prach?! 

Svoje pokusy o psychologickú sondu do papierových hlbín knižnej 
duše vám ponúkajú naši žiaci z druhého stupňa! 

 
 

Som obyčajná kniha – slovník na polici, až na to, že ma nikdy nikto nezoberie ani do rúk. Vedľa mňa 
sedí kniha, ktorú si aspoň každý druhý deň niekto zoberie a otvorí. Rozumiem, že je veľký rozdiel medzi 
slovníkom a kuchárskou knihou, lebo teraz  sa už slovníky nepoužívajú, teraz musia mať deti všetko v hlave. 
Ale aspoň raz ma zobrať do rúk, otvoriť ma, chvíľku si vo mne listovať... V jeden deň, keď sa Adam vrátil zo 
školy, doniesol so sebou papierik. Na papieri stálo, že sa môže rozhodnúť, ktorý druhý 
cudzí jazyk sa chce v škole učiť. Dúfal som, že si vyberie nemčinu. Mal na 
výber ešte ruštinu, ale to sa mu zdalo príliš ťažké, veď sú tam samé 
„hieroglyfy“. Nakoniec si vybral nemčinu. Áno! Aspoň sa nebudem nudiť ako 
vždy. Raz, keď prišiel domov, začal sa sťažovať mame, že z tej nemčiny 
ničomu nerozumie. Približoval sa ku mne a zotrel zo mňa metrovú vrstvu 
prachu. Otvoril ma. Čakal som, čo na mňa povie. Zrazu sa ozvalo: „Mami, 
môžem si ten slovník nechať? Je úžasný. Veľmi sa mi páči!“ Bol som nadšený 
Adamovou reakciou na moju adresu. A kde som teraz? V Adamovej školskej taške pripravený na ďalšie 
otvorenie na hodine nemčiny. 

Zuzana Stoláriková, 8.A 
 

Kde bolo, tam bolo, začal sa rok 2016. V dome na Višňovej ulici sedela na polici kniha. Táto kniha 
nebola obyčajná, bola to rozprávková knižka od Márie Ďuríčkovej. Keď sa kniha narodila (teda bola 
vytlačená), zaviezli ju do jedného malého kníhkupectva. Kúpila si ju Zuzka, malé dievčatko, ktoré malo 
sotva 10 rokov. Odvtedy, čo si ju Zuzka kúpila, prešlo však už 20 rokov. Teraz sedí knižka už celkom 
zabudnutá na polici medzi ostatnými knihami a rozmýšľa, čo s ňou bude. Jedného dňa si ju všimla Zuzkina 
dcéra Katka. Katka sa na knihu veselo pozrela a povedala: „Mami, aha akú knižku som našla!“ A vzala si ju 
do izby a povedala si, že ju na druhý deň prečíta. Malé dievčatko však netušilo, čo sa stane. Cez noc k nej 
prišiel jej pes a knihu uchmatol, lebo na ňu žiarlil. Myslel si, že Katka na neho zabudne, keď bude čítať 

knihu. A tak psík knihu zahrabal pod jeden krík, aby ju dievčatko nenašlo. Na 
ďalší deň išlo dievčatko do školy a keď sa vrátilo, hľadalo knihu. Zrazu k nej 
prišiel jej pes, a tak išlo s ním hrať sa do záhradky. Nechtiac hodilo loptu 

psíkovi do kríkov a vtom si všimlo, že je tam čerstvá hlina. Bežalo sa tam 
pozrieť a vyhrabalo knihu. Dievčatko hneď vedelo, že ju tam dal psík, ktorý 
žiarlil na knihu. A odvtedy si Katka nechávala vždy čas aj na čítanie, aj na 

psíka. A kniha sa už nestala nikdy zabudnutou.  
Hanka Stoláriková, 5.A 
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Zatváram v sebe múdrosti a životné pravdy. Pália ma moje krehké 

stránky, tak to túžim niekomu celé vyrozprávať. Túžim po otvorení srdca mojich 
snov. Plačem po hladení niečích rúk. Opájam sa letmými pohľadmi, ktoré 
smerujú do rohu starej poličky. Čakám v tichosti a moja silueta je zahalená 
jemnými pavučinami. V mojej mysli tápam, hľadám liek na svoj bôľ, poznám však 
len učené frázy, slová bez zmyslu, pretože ich nikto nenaplnil, láska a cit chýba tým 
slovám, pretože sa ma nikdy nedotkli ničie dychtivé ruky po vzdelaní. Svet plný 
zázrakov a slnka, ale aj dažďa a vetra skrývajú moje stránky, záhady a tajomstvá, celú 
nádhernú drámu života. A tak sa krčím v skrini v kúte knižnice a moje búrlivé, rozletu 
a veľkého sveta chtivé srdce dychtivo túži po odhalení... 

 
Petra Lȍrinczová, 9.A 

 
 

 

 

Pre našich starších čitateľov vyberáme inšpiratívne úryvky z kníh 
 

„V té vaší Citadele jsem viděl dav lidí, který kamenoval muže vhozeného                          
do hluboké jámy. Byl to strašný pohled.“ „Stav těla není –“ „Oh, já nemluvím 
o tom ubohém chudákovi v jámě,“ zarazil ho filozof, „ale o těch lidech, kteří ho 
kamenovali. Ti měli svou jistotu, to ti řeknu. Byli si jistí, že oni v té jámě nejsou. 
Dalo se jim to vyčíst ze tváří. Z radosti, že tam dole nejsou oni, házeli tak prudce, 
jak to jen šlo.“  

Terry Pratchett: Malí bohové 
 

 
„Áno,“ prikývla Layla, „nie som na to hrdá, ale je tak. Keď som sa dopočula 
o vražde, chvíľu som bola rada, že Kelly zomrela. Potom som však začala chodiť 
k psychoterapeutovi a veľmi mi to pomáha.“ „To je dobre,“ povedal Coleridge. 
„Pretože, povedzme si úprimne – v dnešnom svete nie je jediná situácia                            
či okolnosť, ktorej by nemohlo prospieť odborné poradenstvo. V skutočnosti ste 
boli len sebecká, Layla, no nepochybujem o tom, že niekde nájdete niekoho,                    
kto vás uistí, že ste na to mali plné právo.“  

Ben Elton: Smrteľne slávni 
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„Áno. Klamali ťa. Diabol nie je kniežaťom hmoty, diabol je arogancia ducha, viera 
bez úsmevu, pravda, ktorú nikdy neprepadnú pochybnosti. Diabol je zachmúrený, 
lebo vie, kam ide, a ide jednostaj ta, odkiaľ prišiel. ... Možnože poslaním toho,              
kto miluje ľudí, je vyvolávať smiech z pravdy, rozosmiať pravdu, lebo jedinou 
pravdou je naučiť sa oslobodiť od chorobnej vášne k pravde.“  
 

Umberto Eco: Meno ruže 
 

 
„Slovenská konštanta: Všetko je nám jedno.“ 
 

Tomáš Ulej: Ale 
 
 
„Knihy ti něco dají jen tehdy, dokážeš-li i ty něco dát své četbě. Myslím to tak, 
když k nim přistupuješ se srdcem připraveným v duelu čtenáře a knihy utržit 
i rozdávat rány, přít se, přesvědčovat i nechat se přesvědčit, a obohacen tím,                
co ses z knihy naučil, pak na tom stavět, v životě či v práci...“ 
  

Sándor Márai: Judita 
 
 
„Je toho tak málo, čo človek môže povedať. Teda hovorí všetko. Všetko, čo môže.“  

 

Samuel Beckett: Šťastné dni 
 

 
„Co svět světem stojí, všechny paní a páni Kováčové mluví takhle. A když se 
rozjede vlak, řeknou: ,Rozjel se vlak.‘ A jakmile vlak zastaví v nějaké Lhotě, vážně 
a slavnostně oznámí: ,Lhota.‘ A vždycky mají pravdu. A svět je možná tak podlý 
a beznadějný právě proto, že fráze má vždycky pravdu a jen génius a umělec se 
nebojí cvrnknout ji do nosu, odhalit to, co je na ní mrtvé, neživotné, a ukázat,                 
že za způsobnou a tezovitou pravdou pánů Kováčů je vždycky skryta pravda jiná, 
která stojí na hlavě a kašle na nějakou Lhotu.“  

Sándor Márai: Judita 
 

 
„Však, Didi, zakaždým si niečo vymyslíme, len aby sme mali dojem, že existujeme.“  
 

Samuel Beckett: Čakanie na Godota 
 

 
„Je daleko více omezenosti než skutečné špatnosti ve světě; ale je tu přece jen víc 
sympatie a důvěry, přívětivosti a dobré vůle, než aby bylo možno lámat hůl                       
nad světem lidí. Nevěřím v dokonalost dnešního ani příštího člověka; svět se nestane 
rájem po dobrém ani revolucí, ba ani vyhubením lidského plemene. ... Snad řeknete, 
že je to slaboduchá filantropie; ano, patřím k idiotům, kteří mají člověka rádi, protože 
je to člověk. ... Velmi lehko se řekne, že společnost je špatná; ale běžte hledat 
zásadně špatné lidi. Pokuste se soudit svět bez brutálních generalizací; za chvilku 
vám nezůstane z vašich zásad ani šňupka. Jeden z nejnemorálnějších darů lidského 
ducha je dar generalizace; místo aby shrnuli zkušenosti, hledí je prostě nahradit.“  
 

Karel Čapek: Proč nejsem komunistou (esej) 
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Deň učiteľov 
 
28. marca si každoročne pripomíname Deň učiteľov. (Prečo práve 

v tento deň, to sme vám v Cádrovinách prezradili už minulý rok.) Preto sme sa 
pri tejto príležitosti opäť rozhodli osloviť našich žiakov – tentokrát však s trošku 
netradičnejšou úlohou. Mali nám prezradiť, ako by podľa nich mal reagovať 
ideálny učiteľ napríklad na prílet ufa uprostred diktátu, naše prvoaprílové žartíky 
či žiacky návrh na zaradenie bungee jumpingu do programu školy v prírode.                   
A keďže ideálni učitelia v slohoch našich žiakov zvládajú tieto i iné bizarné situácie občas až príliš dokonale, 
pripájame i úryvok z knihy, ktorý potvrdzuje, že byť učiteľom nie je vždy jednoduché (a preto nehaňme 
veľmi ani pedagogický zbor na Cádrovej ;)): 

 
„Víte, na barbara mluvíte velmi vzdělaně,“ řekl Mrakoplaš. 

„Ale jakpak by ne, vždyť já nezačínal jako barbar. Býval jsem profesorem.“ 
„A co jste vyučoval?“ „Zeměpis. Ale nakonec jsem toho nechal 

a začal jsem se živit mečem.“ „Potom, co jste byl                  
skoro celý život učitelem?“ „Ano, představovalo                               

to pro mě lákavou změnu.“ „Ale... to přece...                                  
co ten nedostatek soukromí, strašlivé nervové vypětí,                    

denně v nebezpečí života...“ Pán Čabajka se rozzářil:                       
„Oh, vy jste byl taky učitel, viďte?“  

 

Terry Pratchett: Zajímavé časy (z edície Úžasná Zeměplocha) 
 
 
 

Prvoaprílový žartík 
 

Naša škola má veľa detí a učiteľov. V našej triede je veľa nápaditých detí. 
Preto, keď sa blížil prvý apríl, dohadovali sme sa, čo vymyslíme na našich učiteľov. 
Bolo sa ťažké rozhodnúť medzi toľkými dobrými nápadmi. Na prvú hodinu sme 

vymysleli špendlík na stoličke. Bolo ticho, naraz sa otvárali dvere a my sme bežali 
na svoje miesta. Pozerali sme sa, ako učiteľ kráča na svoje miesto. Naraz to prišlo, 

sadol si na stoličku a zvrieskol: „Áááááááááá!“ Bol celý červený ako rajčina 
a rozzúrený ako šelma. Nechápem, podľa mňa by mal reagovať inak. Mal by sa začať 

smiať a byť šťastný, že sme si naňho pripravili nejakú pascu. A na tú operáciu by sme sa 
mu už nejak zložili...  

Simonka Turanová, 6.A 
 
 

Bungee jumping v škole v prírode? Samozrejme! 
 

Na začiatku školského roka sme mali hlasovať a navrhnúť, ktoré aktivity by sme 
chceli zaradiť do programu tohtoročnej školy v prírode. Všetci navrhovali tradičné 
športy, maľovanie a iné aktivity, no Samko vymyslel niečo adrenalínové. Bol to 
bungee jumping! Všetci chalani dychtivo súhlasili, no niektoré dievčatá prevracali 
oči. Ale pani učiteľka – na naše veľké počudovanie – súhlasila s nezvyčajným 
návrhom smelého Samka, a tak sa o návrhu začalo hlasovať na celej škole. O týždeň 
po hlasovaní (na radosť všetkých adrenalínových nadšencov dopadlo v prospech 
bungee jumpingu) mala v telocvični pani riaditeľka vyhlásiť, či s návrhom súhlasí i ona 
alebo nie. Bolo to napínavé ako guma v trenkách. Nakoniec vyhlásila, že bungee jumping ako aktivitu 
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v programe školy v prírode skutočne schvaľuje! Bolože to radosti! Všetci, ktorí Samka velebili za jeho 
skvostný nápad, sa radovali. Ako správna pani riaditeľka sa odvážila skočiť ako prvá práve ona. Bolo to 
postavené pri chate, kde sme počas školy v prírode bývali. Nakoniec boli všetci šťastní, že v škole v prírode 
je aj nejaký ten adrenalín. Pani riaditeľka nás odvtedy brávala do školy prírody iba tam, veď aj učitelia sa 
tam dobre bavili. Navyše, všetci žiaci sa správali vzorne, lebo nechceli prísť o netradičnú vymoženosť, ktorú 
im nápaditý Samko u vedenia školy tak šikovne vybavil  

Samuel Zemeš, 6.A  
 
 

Ahojte, som Stela a som žiačka 5.A. Včera sa v našej triede stala čudná vec. Ale začalo to úplne 
normálne. Sedeli sme v laviciach a keď prišiel učiteľ, automaticky sme sa postavili. Učiteľ nám dal rukou 
znamenie, aby sme si sadli a začal rozprávať. „Dnes musíme prebrať dôležitú vec,“ začal, „musíme prebrať 
školu v prírode.“ Vybral si z katedry prihlášky a vyvolal ma, aby som ich rozdala. Šťastne som vyskočila 
z lavice, pretože rozdávanie zbožňujem. Ako som k nemu išla, zakopla som o tašku a spadla som. Všetci sa 
mi smiali. Učiteľ povedal, aby som sadla a namiesto mňa vyvolal Paťu. Išla som prasknúť od 
zlosti. Paťa pyšne kráčala ku katedre. Keď dávala prihlášku mne, povýšenecky sa na mňa 
usmiala. Hneď som zdvihla ruku, no keď ma išiel učiteľ vyvolať, rýchlo som ju stiahla a zavrtela 
som sa na stoličke. No učiteľ sa nedal obmäkčiť. „Čo si nám chcela povedať, Stelka?“ spýtal sa 
a uprene sa na mňa pozrel. Všetky hlavy boli otočené na mňa. Nadýchla som sa a povedala som: 

„Nič.“ Ďalší výbuch smiechu kvôli mne. Mala som čo robiť, aby som sa 
ubránila slzám. Keď učiteľ deti konečne utíšil, pokračoval: „Paťka vám 
rozdala prihlášky ohľadom školy v prírode. Doma to s rodičmi pozorne 
preštudujte. Kto bude mať záujem, donesie mi vypísanú prihlášku, kto nie, 
jednoducho ju donesie naspäť prázdnu. Zálohu treba priniesť do stredy (čo 
bolo o dva dni, bol totiž pondelok) a záloha je 50 eur. Kto ich neprinesie, 
definitívne nejde. I prihlášku treba odovzdať do stredy. Celková cena je 150 

eur, čiže...“ nedorozprával, lebo do reči mu skočil Mišo: „Pán učiteľ, čo keby 
sme do programu školy v prírode zaradili bungee jumping?“ Všetci sme na 

neho pozreli, ako keby práve povedal, že jeho strýko je Krištof Kolumbus. Presne 
sme vedeli, čo bude nasledovať: obludne dlhý výklad o tom, prečo by bungee jumping 

nemal byť v programe ŠVP a aký je strašne nebezpečný. Učiteľ začal: „A viete čo, 
deti? Máte pravdu, bolo by to super.“ Všetci sme na neho pozerali ako na 

mimozemšťana. Naozaj to urobil! Dal do programu školy v prírode bungee jumping. A to bez 
dlhých rečí o bezpečnosti a katastrofických príbehov. Mama tiež ihneď súhlasila, aby som do školy v prírode 
išla. (Čo sa s tými dospelákmi v ostatnom čase deje?) A dobre spravila. Bola to naj ŠVP na svete! Nikdy na 
ňu nezabudnem. 

Sárka Pigová, 5.A 
 

„Prišiel si neskoro? Neva, nenechaj sa rušiť.“ 
 
 Podľa mňa by to malo vyzerať asi takto: Keď ráno v škole zazvoní na prvú hodinu 
a žiak sa neohlásil v škole prvých 10 minút, tak ho učiteľ zapíše ako obyčajne do triednej 
knihy. Keď po desiatich minútach žiak nabehne do triedy, tak sa ho učiteľ nebude 
pýtať: „Kde si bol? A prines mi ospravedlnenku!“ Ale celú prvú hodinu ho nechá 
v pokoji sa vybaliť, najesť sa a napiť. A tak sa celú hodinu nemusí učiť,                                
ba ani len prstom pohnúť. Môže robiť, čo chce, napríklad hrať sa na mobile, 
robiť si úlohy, ktoré si na ten deň neurobil, čítať si knihu alebo časopis, kresliť si 
– prosto, čo len chce. A viete, čo je na tom najlepšie? To, že učivo,                                     
ktoré sa na danej hodine preberalo, nemusí doháňať a aj keď budú písať písomku, nemusí ju písať                  
a ani dopisovať na druhý deň. 

Emma Benková, 6.A 
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Žiak na hodine zaspal 

 
Mala som spolužiaka Daniela. Každý deň chodil neskoro do postele, lebo po učení pozeral zápasy 

futbalu, ktoré vysielali aj do 3.00 hod. Daniel každé ráno vstával o 7.00. Išiel do školy a prvú hodinu mal 
čítanie. Na hodine čítali a práve on bol už na rade, no spal. Jeho spolusediaci mu 

hovoril: „Dano, nespi!“ Daniel ho 
nepočul, lebo spal. Pani 
učiteľka povedala: „Ó, ako 

pekne spíš!“ Ďalší deň sa to 
zopakovalo a pani učiteľka sa na 

Daniela tak nahnevala, že mu dala 
poznámku. Daniel prišel domov a rodičia 

sa naňho mračili, ale on nechápal prečo. Potom zistil, že 
rodičia sú na neho nahnevaní, lebo na hodine spí 
a zabúda si pomôcky ako naposledy pravítko. Skončilo sa 
to trestom a zákazom pozerania televízie do odvolania. 

 

 
Alžbetka Karabelev, 4.B 

 
 

UFO v 4.B 
 

Učiteľka nás pekne učí 
a vtom do triedy niečo skočí? 

A tam krásne UFO svieti, 
pozrime sa na to, deti. 

 
Sú to ufóni, sú celí zelení, 

Janko, Zuzka, Anička 
zelení sú už  trošička. 
Zrazu čo sa nestane: 

zelená je 4.B! 
 

Učiteľka zbledne celá: 
„Čo je to za zelená trieda?! 

Kto je ufón? Kto je žiak? 
Nedá sa to rozoznať!“ 

 

 
 

Pani učiteľka zúfalá, 
ani nevie, kde by pomoc hľadala. 

„Kto je ufón? Kto je žiak?“ 
Nebude to už len tak. 

 
A ufóni vysmiati, užili 
si zábavy s celou 4.B. 

Našťastie, ako sa tu zjavili, 
 tak sa rýchlo stratili. 

 
Učiteľka veselá 

a celá je už bez seba, 
že má svoju triedu späť 
a ufónov už viac tu niet! 

 
Aicha Sene, 4.B 

 
 

 
 

←   „Ako sa stretla pani učiteľka s ufónom.“  
 

Aicha Sene, 4.B  
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Prílet ufa do 5.A uprostred diktátu 
 

Raz pani učiteľka rozdávala zošity, do ktorých píšeme kontrolné diktáty. Všetci sme sa rozospato 
zahľadeli do zošita. Boli sme leniví vôbec zdvihnúť pero, a to až dovtedy, pokiaľ pani učiteľka nezapojila 
svoje hlasivky, potom sme začali písať. No zrazu sa rozbili všetky okná a všetky predmety sa uchytili na 
strope. Prasklo umývadlo a voda bola všade, všetci sme boli vystrašení. Vtom do triedy zasvietilo zvonku 
silné zelené svetlo a v ňom sme videli obrysy postáv, s veľkými hlavami, ktoré boli 
plešaté. Boli to mimozemšťania! Keď sa vyplo to zelené svetlo, videli sme, ako 
naša pani učiteľka vstúpila do ufa a zrazu UFO zmizlo. Bolo to super! Keď 
uniesli učiteľku, nemuseli sme písať diktát. No nakoniec UFO 
nechalo veľký obrazec na našom tenisovom ihrisku. Týždeň 
bez slovenčiny a literatúry, bez všetkých tých úloh – proste 
super! Raz sa učiteľka vrátila, no nevyzerala práve vo svojej koži. 
Mimozemšťania totiž na nej robili pokusy a vymazali jej z hlavy informácie 
o tom, že ku niektorým slovným druhom určujeme rôzne gramatické 
kategórie, že existuje nejaký ypsilon... Všetky chyby boli podľa nej zrazu 
správne. Na slovenčine nám tak bolo odvtedy sveta žiť, teda pardon: žyť!  

 

Erik Rusinko, 5.A 
 

Pani učiteľka práve dokončovala poslednú vetu diktátu, keď vtom 
začula čudný hluk. Strecha začala vibrovať. Odrazu sa preborila. Cez ňu 
spadlo UFO. Všetci boli ako skamenelí. Čumeli sme na to UFO. Dvere na 
ufe sa otvorili. Vyšiel z nich najprv čudný trojhlavý pes, potom ešte drak 

a ako posledný mimozemšťan. Mimozemšťan nás pozdravil čudným 
zvukom. Vytiahol zbraň, zamieril a zase dačo povedal tým čudným hlasom. 

Už-už chcel stlačiť spúšť! Keď mu pani učiteľka povedala, aké máme na 
Slovensku dobré halušky. Mimozemšťan mal toho zrejme dosť, lebo na nás zamieril a stlačil spúšť. 

Pred odletom iba povedal: „Teraz vy byť tie halušky!“ A pani učiteľka povedala: „To bolo husté!“ 
 

Max Roger Dobberstein, 5.A 
 

Jedného dňa pani učiteľka povedala, že zajtra si napíšeme diktát a ten bude zo žánru sci-fi. Deti boli 
sklamané, že musia písať diktát, ale aj šťastné, že to nebude také nudné, aké sú vždy diktáty. Ráno som 
prišiel do školy a nebolo veľmi pekné počasie, bol to sneh, potom dážď a nakoniec slnko. Hneď prvá hodina 
bola matematika, hodina to bola celkom v pohode, až na to, že som bol pri tabuli. Prišla hodina H a na tej 
hodine sme mali písať diktát. Pani učiteľka začala diktovať. Ako však prečítala prvú vetu, celá obloha 
sčernela, pretože v tom okamihu pristálo na ihrisku UFO. Pani učiteľka bola trošku zmätená – toto sa u nás 
v škole často nestáva, a preto nevedela, čo má robiť. Rýchlo utekala za pani riaditeľkou, ktorá nariadila 
evakuáciu celej školy, lebo ufóni mohli kedykoľvek zaútočiť. Pani tajomníčka kontaktovala zatiaľ NASA, aby 
k nám vyslali špecializovanú armádu, čo sa aj stalo. Ufóni na Cádrovej boli zničení a celá Zem bola 
záchránená.  

Kristián Krumpál, 6.A 
 

Je pekný slnečný deň. Deti majú stres pred diktátom. Pani učiteľka začala diktovať diktát. Deti však 
nič nepísali, otvárali ústa a pozerali von oknom. „UFO!“ skríkli deti. Pani učiteľka povedala: „Čo?! UFO?!“ 
Deti zakričali: „Tam, pani učiteľka, pozrite cez okno!“ Všetky svetlá zhasli. Všetko pohltila tma. 
Všetky deti kričali: „Pomóc! UFO! Mimozemšťania vyrvali poistky!“ „Ach, moje srdce!“ 
zavolala pani učiteľka a odpadla. A vtom sa vo dverách objavia mimozemšťania a začnú ju 
oživovať. Len čo pani učiteľka otvorí oči a uvidí, kto ju oživil, znova odpadne. Pani učiteľku 
odviezla sanitka a všetky deti sa už nikdy nebáli mimozemšťanov.  

 

Marínka Papinčáková, Natália Hatyinová (4.B) 
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← „Ako privítame ufónov.“ 
 

Marínka Papinčáková zo 4.B a Jakubko Papinčák 
 

 
 

„Vitajte, ufónikovia, poďte rovno sem – do školy! 
Naučíme sa s vami dorozumieť!“ → 

 
Natália Hatyinová, 4.B 

 
 

Utočník z Alza.sk 
 

„A to sme si mysleli, že takéto témy ani neexistujú,“ povedali sme si, keď nám pani učiteľka 
povedala témy. A tak sme vymysleli tento príbeh:  

Bola raz jedna trieda, volala sa Trieda Krieda. A raz, keď bolo normálne vyučovanie, tak sa niečo 
stalo. Na tretej hodine zrazu začuli deti čudné zvuky, vonku bolo vidno tmavozelené svetlo. Deti si mysleli, 
že iba niečo opravujú. A zrazu sa samo od seba otvorili dvere. Do Triedy Kriedy vstúpil neznámy tvor. Deti 

sa skryli pod lavice a začali kričať. Neznámy tvor sa ozval: „Joha, naťšmezop!“ (V našom 
preklade: „Ahoj, pozemšťan!“) A zrazu deti začuli známy hlas. Veď to bol predsa 
mimozemšťan z firmy Alza.sk. Prišiel ohlásiť celej Bratislave, že majú výpredajové 
zľavy. V triede začali padať na zem samé tablety. Potom odišiel do ďalšej školy 
hovoriť o zľavách. Potom neboli už vidieť žiadne zelené svetlá ani podivné zvuky. 
Vyučovanie sa skončilo a deti išli na obed. A toto je náš príbeh o mimozemšťanovi 

z Alza.sk. Na tretej hodine mali deti práve písať diktát z vybraných slov. A verte nám, 
že pani učiteľka na ten diktát aj zabudla.  

 

Adam Babušek, Marek Stolárik (4.B) 
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Predveľkonočné užitočné rady a tipy 
 

Ani v našom predveľkonočnom špeciáli nesmú chýbať rady, ktoré vám zaručene žiadne iné 
periodiká neponúknu – nezabúdajte však, že ich často treba brať s rezervou ;) 

 

Špeciálna predveľkonočná poradňa pre dámy: 
 

 

 

 

 

 

Ako spoľahlivo odlákať kúpačov od vašich dvier 
(Zn. overené!) 

 

Milé ženy!  
 

Poznáte ten pocit, keď k vám cez Veľkú noc prídu neznámi 
chlapi a oblejú vás vedrom ľadovej vody a ešte za to očakávajú 
pohostenie? Ak áno, máme pre vás pár tipov, ako sa ich už v blízkej 
budúcnosti zbaviť.  

 
Prvý tip: Pripravte si vedro plné vody a lano. Jeden koniec lana priviažte 

na rúčku vedra a druhý omotajte okolo dverí a kľučky tak, aby sa vedro vylialo, keď kúpači vstúpia do bytu. 
Druhý tip: Pre návštevu vždy treba prichystať občerstvenie. Preto si 

pripravíme chlebíčky s cesnakovou nátierkou a malým prekvapením. Budete 
potrebovať: cesnak, Lučinu, smotanu, Bambino, soľ a hlavne preháňadlo 
Guttalax. Toto všetko zmiešate dokopy a natriete na chlebíky. Našim pánom 
bude nevoľno už po polhodine. Vám sa, naopak, v dome nečakane uvoľní. 

Tretí tip: Pripravte si pršiplášť, gumáky, dáždnik a kúpaciu (plaveckú) 
čiapku. Toto všetko si na seba oblečiete a keď vás oblejú, zostanete úplne 
suché. Našich kúpačov to nebude baviť a na budúci rok už neprídu. 
Tieto tri tipy vám určite pomôžu, zvlášť, pokiaľ si neželáte, aby k vám títo 

kúpači chodievali pravidelne. Dúfame, že budete s našimi radami maximálne spokojné. 
 

Zuzana Balažovjechová, 8.A 

Ako obliať chalana 
 

Vstaň skoro ráno! Zober vedro a daj doň najstudenšiu vodu. Potom bez milosti oblej dotyčného 
chalana. Aby si mohla obliať chalanov ty a neschytala to späť, skry všetky poháre a iné veci, do ktorých sa 
dá naliať voda – samozrejme, okrem vane. Ale musiš byť pripravená, ak by ťa chcel niekto náhodou do vane 
šmariť. V žiadnom prípade sa nenechaj nalákať na sladké rečičky o nových obkladačkách v kúpeľni, na ktoré 
sa vraj musíš ísť pozrieť, či na chýry o vo vani zabudnutom kaprovi z Vianoc! 

Ak si z dediny, snaž sa tváriť, že si chorá, aby ťa nikto nemohol obliať. Pokiaľ si z mesta, choď 
k susedom (samozrejme, len vtedy, keď nemajú doma chalana). Keď sa ti nebude črtať ani jedna z 
možností, choď na autobus do mesta. Užiješ si tak super deň v meste a nemusíš sa báť, že ťa pred kúpačmi 
prezradia rodičia či susedia.  

Uži si skvelý deň v meste. Keď prídeš večer domov (ešte predtým si zavolaj aspoň dve kamarátky 
a do domu vlezte cez okno tvojej izby – pre istotu, nepriateľ nespí!), usporiadaj si pyžamovú párty. Bude to 
super a keď vás bude veľmi počuť, všetko zvalíte na susedov!  

A na nasledujúci deň ťa už nebudú môcť obliať (iba ak by sa ti tvoj otec alebo brat rozhodli pomstiť). 
A keď budeš mať tušenie, že ti obliatie predsa len hrozí, tak si urob znova super deň  Choď ku kamoške. 
Alebo predstieraj, že si chorá. Ale nakoniec aj tak musíš ísť domov. A bolo by fajn, ak by po tebe nemuseli 
pátrať policajti. Tak a to je všetko  

Karolína Fabianová, Tatiana Turianska (5.A) 
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Ako prežiť v suchu Veľkonočný pondelok 
 

1. krok: Vstať skoro ráno, najlepšie okolo 5.30 alebo 6.00. Je jedno, kedy presne vstaneš, ale čím 
skôr, tým lepšie. 

2. krok: Nájsť si dobrú skrýš. Ale ešte predtým dajte pod svoju perinu aspoň dva-tri vankúše a ak 
máte, tak dajte na perinu aj parochňu zo svojich vlasov – bude to vyzerať, že tam vážne ste. 

3. krok: Skryte sa! Tipy na dobré skrýše: šatník (zvlášť, ak v ňom máte zabudovaný prechod do 
Narnie), skriňa, špajza, sprchovací kút (ale musí mať závesy) alebo vaňa (tiež musí mať závesy). A ešte jedna 
skrýš: ak máte v izbe okno a dá sa k nemu sadnúť, tak si k nemu sadnite a zatiahnite závesy. (Závesy sú 
vôbec kľúčové!) 

4. krok: Takticky sa presúvajte zo skrýš, aby vás ľahko nenašli. Ale majte oči na stopkách, keď sa 
budete presúvať! Váš úspech totiž veľmi závisí od toho, ako sa budete zo skrýš presúvať a akú skrýš si 
vyberiete. Držíme sme si palce, baby! 
 

Karolína Fabianová, 5.A 
 

Šialená šibačka 
 

Ja sa na šibačku veľmi teším. Pre chlapcov mám pripravené veľké 
prekvapenie v mojej izbe. Sú tam nainštalované kamery, ktoré sú pripojené 
k môjmu počítaču a čaká ich tam aj laserová šou. Takto to celé funguje: Keď príde 
chlapec k dverám mojej izby, ja ho uvidím cez kameru na počítači. Skôr ako vstúpi 
do izby, schovám sa pod perinu a spustím laserovú šou. Chlapec to nebude čakať, 
zľakne sa a odíde. 
 

Emka Garajová, 4.B 
 
 

Nemám rada šibačku! 
 

Chlapci nás šibú a dievčatá majú len dávať vajíčka. Je to na nič. Chalani dostanú vajíčka a dievčatá 
len veľkú modrinu na zadok. Tá prútená vecička je dosť silná! A ešte aj budeme choré zo studenej vody, 
ktorú na nás vylejú tí nezbední chlapci! 

Ja by som chcela, aby dievčatá šibali chalanov. Aby dievčatá vylievali vodu na chalanov a aby chalani 
dávali dievčatám vajíčka! Tak by to bolo super!  

Mám jeden nápad: Keď prídu ku mne chalani, tak im nedám čokoládové vajíčka, ale tie normálne, 
čo budú nafarbené a len budú vyzerať ako čokoládové. Keď sa do nich s chuťou zahryznú, zistia, že jedia 
naozajstné vajce. Hodinu si budú z úst vyberať vaječné škrupinky a už ku mne nikdy nebudú chcieť prísť 
s korbáčom       

Emmka McKillop, 4.B 
 

 
 
 

← Moje „číhadlo“ na kúpačov ;) 
 

Emmka McKillop, 4.B 
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Tipy na nové veľkonočné zvyky 
 
Ja mám hneď niekoľko nápadov: 
  

 namiesto oblievania hádzanie dievčat do studenej rieky; 

 oblievanie skysnutým mliekom; 

 šibanie varechou; 

 odmena za jedno šibanie 20€; 

 vyšibať by sa dalo aj auto; 

 mohlo by sa šibať až od pätnástich rokov                                         
(na šibačku zásadne s občianskym!); 

 namiesto barančeka piecť kohúta; 

 namiesto vajec maľovať tváre; 

 povinné chodenie v krojoch. 
 

Dušan Farenzena, 7.A 
 

Veľkonočné snežienky 
 

Tento sviatok sa slávi tak, že sa musia snažiť aj chlapci (ale nielen tak,                         
že dievča dobre vyšibú). Sviatok vyzerá takto: svojej vyvolenej natrhajú chlapci 

snežienky (čo najviac), potom keď ju (symbolicky!) vyšibú, tak jej dajú kyticu 
snežienok a večer začne dievča počítať, koľko je snežienok v ktorej kytici.                              

A od koho je kytica s najväčším počtom kvietkov, ten sa môže o dievča začať uchádzať. 
 

Lucia Kováčová, 4.A 

 
Easter Egg Hunt Boy Hunting 

 
V niektorých krajinách hľadajú na Veľkú noc poskrývané vajíčka. (Ale pozor, nielen v Kauflande či v 

Lidli za akciové ceny!) Na Slovensku by to mohlo byť podobne. Namiesto vajíčok by sa však hľadali chalani.                   
(Veď viete, ako to s nimi je – nielen na Orave je ich málo...)  

 Fungovalo by to takto: Rodičia by pre svoje dcéry vyhľadali pohľadných chlapcov so svalnatým 
telom. (A dušou priezračnou ako lesní studánka, samozrejme ;)) Zakopali by ich do zeme. (Áno, aj tých 
živých.) Dali by k nim vlajku, ale – aby to nebolo také jednoduché – vlajky by umiestnili aj na hocijaké iné 
miesta. Potom zavolajú deti a rozdajú im košíky. (Ak deti plánujú zapojiť do tejto aktivity aj svojho 
rotvajlera, pre väčšiu bezpečnosť skrývaných vyfasujú deti po košíku navyše...) Boli by to špeciálne 
megaveľké košíky, ktoré by zľahčovali, pretože tí chalani by mali veľké svaly. Deti sú tak 
pripravené a môžu hľadať. Bude to prebiehať tak, že si zoberú košíky 
a hrabať budú rukami. Ideálne svojimi. To dieťa, čo vyhrá (to znamená, že 
nájde najviac zakopaných chalanov – pozor, úlovky z cintorína sa nerátajú!) 
dostane všetkých chalanov pre seba. (A ocinom dlhoodkladaná brigáda pri 
betónovej miešačke sa môže začať!) Ak nebudú mať v dome miesto, chalan 
si bude musieť spraviť podzemný dom v ich záhrade, resp. pod ich záhradou, 
alebo niekde v lese.  

Vyhrabaní chalani sa nemôžu len tak verejne pohybovať na 
verejnosti, lebo by ich mohol niekto ukradnúť. Človek, ktorý takéhoto 
chalana predsa len ukradne, bude potrestaný trestom najvyšším! (Trest sa, 
pochopiteľne, nevzťahuje na slečny, ktoré sa z ľútosti takýchto zblúdilých duší 
a stratených existencií ujmú ;)) 

 

Tamara Hajduková, Vanessa Gerhátová, Simonka Habodászová (7.A) 
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Veľkonočné obrázky a pohľadnice našich žiakov 
 
 

 
←  Tamarka Dimunová, 5.A 

 

 
Max Roger Dobberstein, 5.A  → 

↑ 
Bianka Janitorová, 5.A 

 
Hanka Stoláriková, 5.A  → 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

David Svitek, Ninka Nováková (5.A) 
↓ 

 
...Podľa ľudových zvykov ľudia museli špeciálne              

počas Veľkej noci skoro vstať a umyť sa rosou – neboli  
vraj potom chorí. Gazdiné museli pozametať dom                  

ešte pred východom slnka a odpadky odniesť                     
na križovatku – aby nemali v dome blchy. 

 
...Na Zelený štvrtok sa nikdy nehádajte a nič 

nepožičiavajte. Pokiaľ sa tradície budete držať, vyhnete 
sa sporom a budete mať peňaženku plnú peňazí. 

 
...Podľa tradície sa ľudia na Veľký piatok chodili umývať 

do potoka, aby sa im vyhýbali choroby. Niekedy sa 
chlapci potápali a snažili sa ústami uchopiť z dna 

kamienok, ktorý následne hodili ľavou rukou                        
za hlavu – neboleli ich potom zuby. Výrobcovia textílií 

priadli zas pašiové nite, ktorými urobili zopár 
        stehov – tie potom chránili pred zarieknutím  

a zlými duchmi celú rodinu. Košeľa ušitá  
           pašiovými niťami chránila i pred bleskom. 

 
Michaela Poláková, 6.A 

 

Vedeli ste, že...? 
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Špeciálny veľkonočný test pre baby: 

Ako skončí tvoja Veľká noc? 

 

1. Namaľovala si vajíčka? 

a) Áno! Veľa! 

b) Áno, ale asi len tri... 

c) Nie, je to nanič. 
 

2. Bojíš sa šibačov? 

a) Nie! 

b) Niekedy... 

c) Vždy!  
 

3. Máš vymyslenú skrýš? 

a) Áno! A dobrú! 

b) Áno, ale neviem, či je dobrá... 

c) Nie, nehľadala som. 
 

4. Máš vo zvyku polievať aj ty chalanov? 

a) Áno! 

b) Niekedy... 

c) Nie. 
 

5. Utekáš pred chalanmi? 

a) Áno! 

b) Ak sa mi chce... 

c) Nie, poddám sa svojmu osudu... 
 

6. Vymýšľaš si „pasce“ na šibačov? 

a) Áno! 

b) Niekedy... 

c) Nie. 

 

Prevaha odpovedí A: 
 

Tvoja Veľká noc je vždy 
super a zábavná! 

 

Prevaha odpovedí B: 
Musíš trochu prekonať 

stres a urobiť ju veselšou, 
inak to nie je najhoršie. 

 

Prevaha odpovedí C: 
 

Bude to katastrofa! 
Pouč sa z našich tipov ;) 

Bianka Janitorová, 5.A  
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Pár zaujímavých faktov nielen z fyziky či biológie! 
 

Ako sa s nimi popasovala naša 4.B? Posúďte sami  
 
 

Tentoraz sme si na pomoc zobrali niečo z ankety denníka SME, 
kde na zvedavé detské otázky detí odpovedali vedeckí odborníci. Odpovede 

našich štvrtákov sú múdre, milé, humorné,  
no niektoré aj bezradné. (Skutočne správnu odpoveď na každú otázku  

sa dozviete v priloženom komentári v zátvorke.) Otestujte sa! ;) 

 
1. Prečo je voda mokrá a more nikdy nezamrzne? 

 „Lebo je to tekutina.“ 

 „Lebo je slaná a vtedy nezamsza.“  

 „No aká by to už bola pláž s ľadovými kryhami?“  
 

(Všetko to súvisí s ochotou molekúl vody priateliť sa s množstvom materiálov vo svojom okolí.) 

 
2. Prečo sú ľudia rôzni? 

 „Lebo sú rôzne národy, tak aj ľudia musia buť iní.“ 

 „Lebo to tak Pán Boh chcel.“ 

 „Lebo žijeme v rôznych podmienkach.“ 

 „Lebo doba robotov ešte len príde!“  
 

(Pred asi miliónom rokov nastala mutácia, ktorá dala                               
ľuďom tmavšiu pokožku.) 

 
3. Prečo zívame? 

 „Lebo telo sa unaví a potrebuje relax.“  

 „Lebo sa nudíme a sme unavení.“  

 „Lebo pozeráme telku do noci, nevyspíme sa a náš 
organizmus si žiada tiež svoje.“ 
 

(Náš mozog sa zívaním ochladzuje, lebo keď sme v strese, keď sme unavení, 
vyčerpaní, vtedy sa naša teplota mierne zvyšuje. Keď zívame,  

cítime sa lepšie a sme rýchlejší a myslíme rýchlejšie a máme rýchlejšie 
reflexy. Zívanie je medzi cicavcami nákazlivé. 
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Bonusová informácia pre zaujímavosť: 
Doteraz sa verilo, že je to pre únavu spôsobenú nadmerným množstvom oxidu uhličitého v krvi. 
Avšak, keďže zívajú nielen ľudia, zvieratá, ale už aj deväťtýždňový plod v maternici, dôvodom nemôže byť 
iba únava. Podľa doterajších výskumov môže byť príčinou zívania zvýšený prietok krvi v mozgu.                             
Ten spôsobuje svalové napätie, mozog následne produkuje viac hormónu šťastia – serotonínu, ale znižuje 
produkciu dopamínu. Nesprávny pomer týchto dvoch látok v tele má za následok zlú náladu.                              
Zívanie teda môže byť aj prejavom nudy, podráždenia či rozladenosti.) 

 
4. Prečo sú mláďatá také rozkošné?  

 „Lebo sú okaté a majú roztomilý jazýček.“ 

 „Aby ich nezabili, sú ešte bezbranné.“ 

 „Pretvarujú sa.“ 

 „Pýtajú si jedlo a robia nás kukadlá.“ 

 „Lebo dlho také nebudú, chcú si to užiť.“ 
 

(Malé mačičky sú najkrajšie stvorenia, rovnako i malé levíčatá. 
A pritom ich rodičia pred tisícročiami naháňali našich predkov 
savanami.) 

 
 

5. Prečo sme chlpatí? 
 „Lebo sme v minulosti boli opice.“ 

 „Pretože pračlovek bez chlpov neexistoval.“ 

 „Lebo nás tak stvoril Boh.“ 

 „Pretože chlpy, vlasy, srsť, perie, šupiny atď. musia ochraňovať 
každého tvora.“ 

 „Aby nám bolo cez zimu teplejšie.“ 

 „Či chlpy máme, alebo nie, vieme sa ich zbaviť, no príroda sa 
ešte snaží.“ 
 

(Vlasov, chlpov máme asi päť miliónov. Tak veľa, lebo nás chránia.) 
 

 
 

6. Prečo veci padajú na zem? 

 (jednotná odpoveď) 
„Spôsobuje to gravitačná sila.“ 

 

(Newton sa zamýšľa pod jabloňou,  
keď mu zrazu padlo jablko na hlavu,  
čo mu pomohlo uvedomiť si existenciu 
gravitačnej sily. A výsledkom bola  
prvá skutočná fyzika.) 
 

A ako ste pri odpovediach dopadli vy? ;) 
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Ešte si trošku potrápte hlavičku: 

 

1. Slnko je v skutočnosti: 

a) žlté 

b) biele 

c) červené 

 

2. V zime more nemrzne, pretože: 

a) je slané a veľké 

b) svieti naň stále slnko 

c) je v teplých krajinách 

 

3. Sú šimpanzy chlpatejšie ako ľudia? 

a) áno 

b) nie 

c) sú chlpatí rovnako 

 

4. Čo určuje, ako budeme vyzerať? 

a) počasie, keď sme sa narodili 

b) krajina, kde sme sa narodili 

c) gény a ich prepisovanie 

 

5. Prečo máme vrodený inštinkt chrániť deti, mláďatá? 

a) taký inštinkt nemáme 

b) lebo deti a mláďatá sú samy neschopné prežiť 

c) lebo si myslíme, že sú naše 

 

 

 

 

 

 

 

(správne odpovede: 1b, 2a, 3c, 4c, 5b) 
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Kultúrne podujatia, exkurzie a iné školské aktivity 
 
 

 
Aj na Cádrovej sme štrajkovali 

 
Aj naša škola sa zapojila  

do ostrého učiteľského štrajku,  
pre ktorý sme na 2. stupni fungovali  

v značne obmedzenom režime  
od 25. januára až do 8. februára 2016.  

Učiteľský štrajk prišli podporiť na viaceré 
protestné akcie aj naši žiaci  
a ich rodičia – ďakujeme!  

A držme si palce aj naďalej ;) 
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Zelená je tráva chodba 1. stupňa! 

 
Po jarných prázdninách čakalo na našich prvostupniarov príjemné prekvapenie:  

novovymaľované školské priestory! Spočiatku holé zelené a žlté steny však dlho holými  
nezostali – už čoskoro ich deti vyzdobili svojimi krásnymi výtvarnými prácami,  

ktoré pani učiteľky v spolupráci s naším pánom školníkom a jeho pomocníkom Dankom  
povyvesovali na špeciálne sieťky.  

 
Výsledok? ...držte si sánku a... Presvedčte sa o ňom na vlastné oči! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

We         our school! 
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Lyžiarsky výcvik  
 

V čase od 29. februára do 4. marca 2016 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili  
lyžiarskeho výcviku na Malinom Brde. A ako ho hodnotia jeho účastníci? Pozrime sa na to: 

 
Aj keď lyžiarske podmienky neboli ideálne (Perinbaba sa veľmi nečinila), všetci sme si to tam 

náramne užívali. Po chutných raňajkách sme z hotela Hrabovo odchádzali na svah, kde sme nebojácne 
bojovali s nástrahami počasia či vleku (ehm...), a to až do obeda. Po menšej poobedňajšej sieste (a občas aj 
Horalke) sme opäť osedlali lyže. Každý večer sme z lyžovačky prichádzali celí, čo sa však, žiaľ, nedá povedať 
aj o lyžiarkach všetkých účastníkov... Po večeri sme sa stretávali v spoločenskej miestnosti a hrali sme tam 
všakovaké hry a súťaže. V jedno pekné poobedie sme sa dokonca išli prejsť do najbližšej dediny, kde sme si 
mohli kúpiť potraviny. V posledný deň zájazdu sme lyžovali len doobeda. Potom sme si naložili kufre, tašky 
a lyže do autobusu a mohli sme sa tešiť na trojhodinovú cestu domov. Náš šofér, ktorý vždy chodí načas 
(...len aby sa nezabudlo...), nás doviezol do Bratislavy bez akýchkoľvek problémov. Samozrejme, tie chýry 
o viacerých pidipohromách nášho lyžiarskeho, ktoré k vám iste došli, treba brať s rezervou: odtrhnutá 
puma či zakvačená noha v lanovke nám predsa nemohli znechutiť náš skvelý pobyt. Navyše, všetko sa 
šťastne a bez vážnejších zranení vyriešilo. A hoci z nás išlo občas učiteľov poraziť, vydržali to s nami  
Ďakujeme za super lyžiarsky! ;) 

Mia Gaburová, Simonka Habodászová (7.A) 
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Súťažili sme – ľaľa, tu sú naše výsledky! 
  

 recitátorské a spevácke súťaže:  

 

Dňa 4. februára 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v speve populárnych 
piesní Novomestský škovránok. V obvodnom kole našu školu reprezentovali Daniel 
Sabo z 2.B, Emma Benková zo 6.A a Števka Komlošiová zo 7.A. Ďakujeme im za ich 
krásne výkony! 

Dňa 16. februára 2016 žiaci Šimon Strečok z 2.A a Karolína Fabianová z 5.A 
reprezentovali našu školu na okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.  

 

Dňa 17. marca 2016 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v umeleckom 
prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa na ňom až 19 žiakov. 
Porota sa po neľahkom rozhodovaní napokon rozhodla udeliť  prvé tri miesta 
v jednotlivých kategóriách týmto žiakom: 

 

I. kategória 
Poézia: Próza 

  
1. Dominika Čelovská, 2.A 1. Sofia Janitorová, 2.A 
2. Marína Debnárová, 3.A 2. Hanka Pigová, 2.A 

3. Katarína Majdlenová, 2.B 3. Adam Brvnišťan, 4.A 
 

 
 
 

 
 
 

  
(Víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať aj v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 19. apríla 2016.) 

 

 

 

 anglický jazyk: 

Dňa 13. januára 2016 nás na okresnom kole olympiády z anglického jazyka 

reprezentovali Mia Gaburová zo 7.A a Filip Herman z 9.A. Mia Gaburová sa umiestnila na 

krásnom 3. mieste. Gratulujeme!  

 

 matematika: 

 

Na okresnom kole Pytagoriády, ktoré sa uskutočnilo                    
v dňoch 7. a 8. marca 2016 na ZŠ s MŠ, Sibírska 39, Bratislava, našu školu 
reprezentovali: Matej Michalica a Sárka Čahojová z 3.A, Adam Babušek              
zo 4.B, Bianka Janitorová z 5.A, Ninka Jelšíková zo 6.A, Katka Miznerová      
zo 7.A a Zuzka Stoláriková z 8.A. 

 

V pondelok 21. marca 2016 si naši žiaci potrápili svoje hlavičky aj na 
ďalšej medzinárodnej matematickej súťaži Matematický klokan.                            
Z našej školy sa na školskom kole zúčastnilo až 51 žiakov. O ich výsledkoch vás 
budeme ešte informovať. 

III. kategória 
Poézia: 

 
1. Romana Prokešová, 8.A 
2. Katarína Miznerová, 7.A 

 

II. kategória 
Poézia: Próza: 

  
1. Laura Kollárová, 6.A 1. Karolína Fabianová, 5.A 

2. Erik Rusinko, 5.A 2. Michael J. Ilavský, 5.A 
3. Michal Bachratý, 5.A  
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 chémia: 

Dňa 10. marca 2016 sa na Strednej odbornej škole chemickej 
konalo okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentoval 
Tomáš Holka z 9.A. Súťažil v teoretickej i praktickej časti. Úlohy boli 
náročné, hlavne v praktickej časti. Tomáš Holka sa stal úspešným 
riešiteľom. Gratulujeme! 

 
 

A to najlepšie sme si opäť nechali až na koniec... 
 

 
 

Naši žiaci sa i tento rok zapojili do súťaže Európa v škole a dobre 
urobili. V tohtoročnom ročníku prestížnej súťaže žali totiž samé úspechy, 
a to v literárnej i výtvarnej časti! 

V okresom kole literárnej časti sa v 1. kategórii (6 – 9 rokov) umiestnila naša 
štvrtáčka Alžbetka Karabelev zo 4.B na skvelom 1. mieste! V 2. kategórii (10 – 12 rokov) nás zas potešil 
úspech Ninky Jelšíkovej zo 6.A, ktorej príspevok porota odmenila krásnym 3. miestom. 

Tu však ani zďaleka úspechy našich žiakov nekončia. Vo výtvarnej časti súťaže sa v 1. kategórii 
umiestnila Alžbetka Karabelev zo 4.B (áno, tá istá šikovnica ;)) na 2. mieste. Na vynikajúcom 2. mieste 
skončil i jej spolužiak Adam Tencer zo 4.B – akurát nie v 1., ale v 2. kategórii! Gratulujeme a ďakujeme za 
prekráááásne výsledky ;)  

Slávnostné vyhodnotenie okresného kola v poradí už 63. ročníka súťaže, ktorého mottom bola viac                   
než aktuálna výzva: „Žiť spoločne v mieri“, sa uskutoční dňa 6. apríla 2016 o 14.00 hod. v knižnici Vernosť, 
Nobelova 20, Bratislava. Nezabudnime dodať, že víťazná literárna práca našej Alžbetky Karabelev postupuje 
do celoslovenského kola, v ktorom jej opäť držíme palce! ;) 
 

Samozrejme, naše Cádroviny vám exkluzívne ponúkajú prečítať si víťaznú Alžbetkinu prácu a zistiť,  
prečo a čím očarila porotu i nás ;) (Ďalšie práce našich úspešných žiakov hľadajte v budúcom čísle! ;)) 

 

Mám kamarátku z Indie, volá sa Jasmin 
 

V Indii majú iné zvyky ako my. Sú pekné. Páči sa mi napríklad, že oni majú Namaskar – najznámejší 
pozdrav v Indii, Tilak – je to bodka namaľovaná na tvári ženy, Arati – akt lásky a úcty, Garlanding – kvetinové 
vence, ktoré sa bežne predávajú a znamenajú rešpekt a úctu, Bindi – to je malá bodka, ktorá znamená nádej, 
nosia ju mladé dievčatá a ženy. 

Medzi naše zvyky, ktoré sa páčia jej, patrí napríklad oslava Vianoc; naše tradície na Luciu, keď sa chodia 
dievčatá prezliecť a po domoch vymetajú „všetko zlé“; Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých – vtedy 
chodíme na cintorín a modlíme sa za zosnulých, spomíname na tých, ktorí tu už nie sú medzi nami; Veľká noc 
spojená s oblievačkou, symbolom zdravia. 

Jasmin má 5 bratov a 3 sestry. Chodí do našej školy, pretože jej rodičia pracujú na Slovensku. Cez víkend 
chodíme k sebe domov na návštevy. Ona má doma troch zajacov a jedno morča. Má rada naše ihriská. Jej 
súrodenci chodia do škôlky. Raz, keď sme boli na ihrisku, sme sa všetci spolu hrali na zvieratá. Ja som bola 
korytnačka a ona bola žabka. Bola to zábava! Korytnačky u nás nežijú vo voľnej prírode, nie sú v lesoch a ona 
zasa nikdy nevidela zajaca, v Indii totižto nie sú zajace. Aspoň nie také ako u nás! Hovorí Jasmin. 

Vždy sme boli k sebe dobré a láskavé, vyrobili sme si spolu aj Garlanding. Obidve máme rady zvieratá. Ja 
mám rada zajacov a všetky zvieratká, ona má rada žabky a tiež všetky zvieratká. Mám Jasmin veľmi rada! Je to 
najlepšia kamarátka na celom svete! 

Som nesmierne rada, že som mala príležitosť spoznať ich kultúru a zvyky prostredníctvom Jasmin, no 
určite sa tam raz aj vyberiem, chcem to všetko zažiť, je to môj sen! 

Alžbetka Karabelev zo 4.B 
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V horúcom kresle s pani učiteľkou 
Líviou Bobíkovou 

 
 

Do nášho predveľkonočného horúceho kresla  
sme tentokrát posadili pani učiteľku  

Líviu Bobíkovú, triednu 2.B.  
A ako si poradila s našimi otázkami na telo?  

Čítajte a dozviete sa viac! ;) 
 

 
Ako sa Vám u nás páči?  Zvykli ste si? 

 

Keď som prišla prvýkrát na túto školu, bola som milo prekvapená tým, že namiesto jednej 
budovy som ich uvidela hneď niekoľko. Takýto typ školy som predtým nevidela a hneď si 
získala moje sympatie. Tešila som sa  však hlavne na svojich nových prváčikov, na nových 

kolegov a celkovo na všetko nové. Pomaly si už zvykám na všetko, no veď predsa na 
šikovné deti sa zvyká ľahko... :) 

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

 

Od malička som sa túžila stať učiteľkou, a preto som sa po základnej škole rozhodla 
študovať na pedagogickej a sociálnej akadémii. 

K deťom som mala veľmi pozitívny vzťah a človek sa s nimi veru nikdy nenudí :) 
 

Aké predmety učíte? 
 

Učím slovenský jazyk a literatúru, matematiku, cudzie jazyky,  
hudobnú výchovu a telesnú výchovu. 

 
Vieme o Vás, že na našej škole vediete krúžok varenia. Aký je Váš vzťah k vareniu?  

A čo by sme sa na Vašom krúžku mohli naučiť pripraviť? 
 

Môj vzťah k vareniu je veľmi pozitívny. Mám veľmi rada jedlo, avšak snažím sa držať 
pravidla, že jeme preto, aby sme žili, a nežijeme preto, aby sme jedli. Rada skúšam aj nové 
recepty, ale, samozrejme, som verná aj klasickej kuchyni svojej maminy, ktorú zbožňujem. 

Na našom krúžku učím deti základy stolovania, stravovania a skúšame rôzne recepty  
od slaných až po sladké, ktoré sú veľmi obľúbené. Deti si môžu vyskúšať na vlastnej koži, 

aké to majú niekedy ich mamy náročné v kuchyni. Veď predsa vyhovieť  
chutiam každého z nás je neraz ťažká úloha. 

 
Aká ste Vy boli žiačka? 

 

Pri všetkej skromnosti: najlepšia... :) 
Snažila som sa robiť radosť sebe aj svojim rodičom. A myslím si, že sa mi to darilo. 
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Ktoré predmety boli Vaše najobľúbenejšie, keď ste chodili do školy?  
A ktoré ste, naopak, veľmi v láske nemali? 

 

Najradšej som mala slovenský jazyk a hlavne cudzie jazyky.   
Neobľubovala som matematiku a fyziku. 

 
Máte nejakú tajnú stratégiu na učenie detí? A funguje? 

 

Áno, samozrejme, že mám tajnú stratégiu, ale keďže je tajná, 
nemôžem vám ju prezradiť, inak by stratila svoje čaro. 

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

 

Vo voľnom čase sa venujem najmä svojej rodine, priateľom a hlavne sebe. Medzi moje 
koníčky patrí beh, bicyklovanie, plávanie, počúvanie dobrej hudby a hlavne dobrá kniha, 

príp. si rada pozriem dobrý film alebo obľúbený seriál. 
 

Rada čítate? Ak áno, aký žáner či typ literatúry máte najradšej? 
 

Áno, veľmi rada čítam a pri čítaní dobrej knihy sa dokážem maximálne zrelaxovať 
a oddýchnuť si. Najradšej čítam rozprávky, romány a nepohrdnem  

ani dobrou literatúrou pre rozvoj osobnosti. 
 

Ktorá je Vaša najobľúbenejšia farba? 
 

Mám rada všetky farby, ale najviac modrú a žltú. 
 

Čo pre Vás osobne znamená Deň učiteľov? Ako ho slávite? 
 

Tento deň je oslavou nielen samotného učiteľa národov Jána Amosa Komenského, ale aj 
všetkých učiteľov. Práca učiteľov je veľmi náročná, zodpovedná, a preto jeden deň v roku 
dáva príležitosť žiakom, aby sa im poďakovali a vyjadrili úctu. A nejedného z nás to poteší. 

 

Aké máte doma veľkonočné tradície? 
 

U nás veľkonočné trojdnie slávime v kostole, ktoré začína Zeleným štvrtkom,  
pokračuje Veľkým piatkom s prísnym pôstom a vrcholí Bielou sobotou. Vtedy sa všetky 

dievčatá chystajú s veľkonočnými prútenými košíkmi na posvätenie jedál.  
Košíky sú plné dobrôt od šunky, klobások, vajíčkovej hrudky na sladko alebo slano  

(tzv. syrec), cvikly s chrenom až po čokoládové vajíčka, zajačiky, barančeky a kuriatka... :)  
A Veľkonočný pondelok tradične oblievačkou a šibačkou už hneď zrána, ale beriem  

to športovo – aspoň budem zdravá po celý rok. 
 

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

 

Nechám sa prekvapiť, koľko ich bude. 
A samozrejme, že sa teším a pripravím sa na nich ako sa patrí... :) 

 
Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov! ;) 

 
redakcia Cádrovín 
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Výnimočný žiak našej školy:  
Tomáš Holka z 9.A 

 

Vedeli ste, že majú  bratia Riszdorferovci,  
úspešní slovenskí kajakári, v našej 9.A svojho 

nástupcu? Je ním Tomáš Holka, ktorý nám o svojich 
športových i iných aktivitách viac prezradil 
v špeciálnom rozhovore pre Cádroviny ;)  

Čítajte a dozviete sa! 
 

 
Od koľkých rokov sa venuješ kajaku? 

 

Na kajaky som začal chodiť do lodenice VK Tatran v Karloveskej zátoke v 11-tich rokoch. Začal 
som chodiť na jar, kedy začali prvé tréningy na vode po zime. 

 
Akoby si popísal svoj denný rutinný program, čo sa týka tréningov? 

 

Trénujeme počas celého roka.  Zimná príprava je iná ako v lete. V zime nechodíme na vodu, zato 
však veľa beháme, posilňujeme, dvakrát do týždňa plávame a pádlujeme na trenažéroch. Na jar 

už v marci začíname chodiť na vodu. Tréningy mám 6x do týždňa poobede od 16.00 do 18.00 a 3x 
do týždňa ráno od 6.00 do 7.00. 

 
Kto ťa priviedol k rýchlostnej kanoistike? Alebo si sa k nej dostal sám? Inklinoval si k nej? 

 

Už od 6-tich rokov som chodil na plávanie a k vode som mal kladný vzťah. Otcov kolega je bývalý 
olympionik a poradil mu tento šport. Mne sa hneď zapáčil. 

 
Aké sú tvoje pocity, keď si na vode? Cítiš sa slobodnejší? 

 

Na vode sa cítim veľmi dobre, rád sa pozerám z vody na breh, často vídame na dunajskom 
ramene korytnačky a vydry. 

 
Predstavuješ si, že by si sa v budúcnosti venoval rýchlostnej kanoistike profesionálne,  

že by tento šport bol tvojím zamestnaním? 
 

Asi nie, ale určite sa chcem venovať športu čo najdlhšie, chodiť si zapádlovať, zabehať alebo inak 
si zašportovať. 

 
Keby sa chcel niekto začať venovať takémuto športu súťažne,  

koľko by musel mať najmenej rokov? 
 

Preteky sú organizované už pre 9-ročných pretekárov. 9-ročných pretekárov býva menej,  
deti začínajú väčšinou až neskôr, tak v 10 – 11 rokoch, pretože ide o silovo-vytrvalostný šport. 
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Ako často mávate sústredenia? Cestujete aj do zahraničia? 

 

Cez vianočné a jarné prázdniny chodíme bežkovať na Skalku alebo Štrbské Pleso. V marci sa 
chodieva na sústredenie do Chorvátska a cez veľkonočné prázdniny do Komárna. A celé leto 

mávame sústredenia v našej lodenici a v Piešťanoch. 
 

Trénujete aj za nepriaznivejšieho počasia? 
 

Keď je viac ako 10 °C, neprší, nefúka silný vietor, tak chodíme vždy na vodu.  
Aj keď nás zastihne dážď na vode a nie je silný, tak tam zostaneme. 

 
Stíhaš sa popri kajaku  venovať aj iným záľubám? 

 

Keď mám voľno, chodím s rodinou na chalupu. Tam bicyklujeme, večer grilujeme.  
Občas pomáham v záhrade s drevom a kosím trávu. Rád sa tiež lyžujem. 

 
Čo Ti urobí najväčšiu radosť, keď vkročíš do vášho „vodáckeho klubu“? 

 

Asi to, že stretnem svojich kamarátov, s ktorými trénujem. 
 

A na záver by si nám mohol ešte prezradiť svoje najväčšie  
víťazstvá a úspechy v tomto športovom odvetví. 

 

Tak za svoje najväčšie víťazstvo považujem dve 2. miesta  
na majstrovstvách Slovenska v K4 na 1000 m a na 200 m, ktoré sme získali  

minulý rok ako 4-posádka. Za minulý rok som bol ako druhý v ročníku  
vybraný do slovenskej reprezentácie, s ktorou som sa zúčastnil  

na medzinárodnej súťaži olympijských nádejí v meste Bydgoszcz v Poľsku. 
 

 
Ďakujeme Ti za rozhovor  

a prajeme Ti mnoho úspechov  
v športovom i osobnom živote ;) 

 
 

Petra Lȍrinczová 
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Vlastná tvorba 
 

Siedmacke umelecké opisy 
Chcete vedieť, ako to vyzerá, keď našich siedmakov pochytí pri pohľade na obrazy umelecká chvíľka?  

Tak to nie ste jediní, pretože ich slovenčinárka to chcela vedieť tiež ;)  
Vyberáme to najlepšie z umeleckých opisov našej 7.A. Nech sa páči! ;) 

 

Letná idylka 

Sedím na pláži, ktorá je posypaná malými okrúhlymi kamienkami a drobnými zrnkami piesku. 
Zahľadím sa do diaľky širokého mora. Slnko sa odráža od hladiny vody a jeho lúče prenikajú do tých 
najtajnejších hlbín. Vetrík povieva a malé vlnky narážajú do zaujímavých a pestrofarebných kameňov. 
Postupne sa vyplavujú zaujímavé mušličky. Je tam altánok pokrytý slamou – výjav s nádychom exotična. 
Listy na stromoch povievajú sem a tam a keď jeden list padne do priezračnej vody, objavia sa kruhy, ktoré 
sa zväčšujú a postupne miznú. Oblaky sa pomaly menia v umenie a utekajú k západu slnka. Obloha hrá 
farbami dúhy a slniečko mizne za šíre more, kde sa ako malé dieťa chystá spať. Tiene prenasledujú svoje 
ľudské dvojčatá a vtáčiky si cvrlikajú vo svojej dobrej letnej nálade. Ja už iba cítim, ako mi ten čerstvý 
vzduch preniká telom. 

 

Viktória Tevecová, 7.A 
 

Temná ulica 
  

Dlhá až nekonečná ulica, hmlisté daždivé počasie a po stranách stoja pusté smutno vyzerajúce 
domy. Na mokrej a v strede poškodenej ceste kráča s dáždnikom muž v čiernom. Hmla zaplavuje horizont 
a po celej ulici sa ozývajú dažďové kvapky, ktoré sa odrážajú od betónu, okien i dáždnika. Dvojposchodové 
domy a možno aj obchody so zarastenými balkónmi, ktoré vyzerajú, akoby sa na nich už dlhú dobu nikto 
nepostavil, stoja za sebou v rade až do pustej hmly. Do kanálov a do puklín v ceste steká dažďová voda. 
Najviac jej je v strede, lebo je tam divná puklina, ako keby sa celá ulica otáčala. Hmlisté svetlo sa odráža od 
mlák a osvetľuje stred ulice, na ktorej stojí muž v čiernom obleku. Kráča po najväčšej mláke. Celú jeho 
hlavu zakrýva dáždnik. Nedá sa povedať, či je mladý alebo starý a kam ide. Kráča v ústrety hmle. Je čudné, 
že ide stredom ulice, keď sú na jej krajoch chodníky. Nie sú tu žiadne stopy po autách. Asi touto trasou 
dlhšie nikto nešiel. Ani po ľuďoch tam nie je ani stopy. Nikde ani známka života. Márne by sme hľadali 
mačku či psa. Vidíme len muža s dáždnikom. Smutná, mokrá, priam depresívna ulica akoby človeka 
pozorovala... 

Samuel Emmer, 7.A 
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Farebná jeseň 
  

Najkrajšie obdobie roka sa znova vybláznilo. 
Stromy mali nádherné ryšavé hlavy a slnko malo 
pomarančový odtieň. Od pokojnej hladiny rieky sa 
odrážal obraz celého parku. Svätý pokoj rušili iba ľudia, 
ktorí sa zmätene snažili dostať cez jesenné kráľovstvo. 
Stromy si lenivo rozprestierali svoje vetvy kade-tade 
a listy pomaly a elegantne dopadali na suchú zem. Dve 
pyšné veže sa týčili nad celým parkom jedna ako 
druhá. Keby ste lepšie počúvali, vypočuli by ste si, ako 
praská staré lístie, ktoré zo svojho domova odišlo už 
veľmi dávno. Vtáčí koncert už ustal a vtáci sa radšej pripravovali na útek pred pani zimou. Biely most 
statočne prekračoval rieku vo svojich lemovaných šatách, zatiaľ čo pod ním práve rušil vodu čln. Dvoma 
veslami do nej nemilosrdne udieral a rozbíjal pokojnú priezračnú hladinu. Ako si tak vietor fúkal, slnko 
začalo padať do ospalej rokliny. Celý park vsiakol oranžovejší odtieň ako predtým. Pár plešatých stromov sa 
zatriaslo a ich posledné prírodné dary padli na zem. Pár listov sa nechalo unášať prúdom vody do 
neznámeho cieľa. Vietor sa rozbehol a preletel okolo ostatných obyvateľov parku. Listy naokolo divoko 
tancovali aj s vetrom. Stromy sa pohoršene kývali zo strany na stranu a pár zlatých mincí dopadlo na stôl 
matky prírody. Jeseň je to najkrajšie obdobie roka! 

 

Mia Gaburová, 7.A 

Jesenná krása 
 

Jeseň je krásne ročné obdobie. Listy na stromoch sú sfarbené do oranžova, žlta, červena, hrajú 
všetkými farbami jesene. Ich jas ožiaruje celú krajinu, akoby celý les horel. Tiene stromov sa zrkadlia na 
hladine rieky a to ešte viac podčiarkuje romantickú atmosféru. Niektoré stromy sú už holé, pretože im 
opadalo lístie. Stromy sa skláňajú nad starobylým mostom, ktorý pretína rieku ako stužka vo vlasoch. 
Kamenný most v tvare oblúku je vyzdobený množstvom ornamentov. Ľudia, čo po ňom prechádzajú, 
pozorujú jesennú krajinu. V rieke sa ako v zrkadle odráža majestátny hrad, ktorý stojí na brehu a pripomína 
starodávne časy. Jeho vysoké veže sa vypínajú až do oblakov, týčia sa do nebies a vrhajú tiene na tečúcu 
rieku. Voda pomaly plynie. Unáša malý drevený čln, na ktorom sa plavia dvaja ľudia. Je to zamilovaný pár 
alebo dvaja rybári? Určite sú to však ľudia, ktorí obdivujú prekrásnu panorámu a hru svetiel a farieb. Slnko 
už pomaly zapadá za obzor a nežný vánok pohojdáva konáre stromov a čerí vodnú hladinu... 
 

Simonka Habodászová, 7.A 

Môj veľkonočný zážitok 
 

Jedného dňa, deň pred Veľkonočným pondelkom som telefonovala s kamarátkou Sárou. Dohadovali 
sme sa, ako by sme prežili Veľkú noc spoločne, keďže býva ďaleko od nás. Chceli sme vymyslieť niečo 
nezabudnuteľné. Toto bol náš plán. Kamarátka Sára išla ku mne spať ešte v tú noc. Nechceli sme ráno 
skončiť mokré, chceli sme to „otočiť“ tak, aby sme oblievali my. Večer, než sme išli spať, obliekli sme si pod 
pyžamá plavky, nastavili sme si budík a napustili vodou fľaše, ktoré sme mali pri sebe v posteli, aby ich 
náhodou naši rodičia nevideli. Ráno, keď sme vstali, vyzliekli sme si pyžamá, aby 
sme boli len v plavkách, prichystali sme si naše fľaše a čakali. Počuli sme vrznúť 
vchodové dvere, čo signalizovalo príchod Sárinho otca a brata. Rýchlo sme si ľahli 
a tvárili sme sa, že spíme. Keď už sme počuli, ako sa zakrádajú do izby, rýchlo 
sme otvárali fľaše, no počkali sme, kým nebudú až pri nás a potom sme z ničoho nič 
vyskočili, obliali ich a ukradli im korbáče. Samozrejme, že sa nevzdali tak ľahko, takže 
sa začala vojna. Nakoniec, keď už bolo po všetkom, všetci sme si sadli do obývačky 
a užívali sme si spoločné chvíle. Na túto Veľkú noc isto nezabudnem. 

  

Michaela Mišáková, 8.A 
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Capko 

 
 
Za siedmimi horami, za ôsmimi dolami bola raz jedna 

babka, ktorá mala capka. Capko bol u babky veľmi spokojný,     
ale raz chcel ísť do sveta. Babka mu hovorila, čo strašného                 
na neho vo svete číha, ale capko si nedal povedať. Babka mu 
zabalila niečo na cestu, najmä trávu, púpavu a nejaké listy. 

Potom už capkovi nezostalo nič iné, ako sa vybrať                     
na cestu. Capko sa tešil, lebo chcel vidieť hrady, zámky a všetko 
ostatné, o čom mu babka rozprávala. Babka mu povedala, nech 
ide po tej cestičke, ktorú mu babka ukázala. Capko sa vybral po tej 
cestičke. 

Hneď na prvej zákrute uvidel starý dom, ktorý sa pomaly 
rozpadal. Capko bol veľmi zvedavý na to, čo je v tom domčeku. Keď bol                     
pri dverách, tak sa viac a viac bál. Keď vstúpil do domčeka, uvidel tam kotol                
nad ohňom. Z neho išla záhadná para. Zrazu sa za ním objavila stará striga 
a spýtala sa ho: „Čo by si nechcel byť, capko?“ Capko odpovedal: „Nechcel by 
som byť princom.“ Samozrejme, že klamal, pretože on vždy chcel byť 
princom, ale vedel, že stará striga je zákerná a chce ho premeniť na niečo, 
čo nemá rád. Striga ho teda premenila na princa. „Néééééé!“ kričal 
capko. Rýchlo utekal preč od strigy. 

Ďalej kráčal už ako princ a začalo sa stmievať. Vyliezol na strom a zaspal. Ráno si dal trávu a púpavu, 
ktoré mu pripravila babka. Síce už bol princ, ale stále mal rád trávu a ostatnú zeleň. Vydal sa na cestu.                    
Po pol dni chodenia konečne objavil hrad s občanmi. Chcel ísť dnu, ale pri vchode bola stráž. Spýtal sa jej,         
či môže ísť dnu. Strážnik mu odpovedal: „Ak chceš ísť do hradu, musíš zaplatiť mýto!“ Princovi nezostávalo 
nič iné, než dať strážnikovi posledné drobné. A tak vošiel dnu. 

V hrade to vyzeralo lepšie, ako mu kedysi rozprávala babka. Na plagáte zbadal nápis: „Kto splní           
tri úlohy, dostane ruku kráľovskej princeznej, ale keď nesplní čo i len jednu úlohu, bude o hlavu kratší.“      
Princ si povedal, že pôjde za kráľom a vyskúša to. Keď prišiel ku kráľovi, princezná sa do neho okamžite 
zamilovala. Kráľ sa princa spýtal: „Ty chceš tiež tie tri úlohy?“ Princ odpovedal: „Áno, pán kráľ,                             
ja sa nebojím.“ „Tvoja prvá úloha bude nakresliť môj portrét krajšie ako môj dvorný maliar.“                                 

A tak začal princ-capko maľovať. Keďže mal ešte v rukáve trávu, použil ju ako zelenú 
farbu a vyhral. Kráľ mu povedal: „Na prvej skúške si uspel, ale teraz budeš musieť 

predbehnúť môjho najlepšieho bežca.“ Princ ovládal však ďalší trik: keďže bol 
pôvodom zviera, bežca predbehol a vyhral. Kráľ zase povedal: „Óóóóóóó, 
bravó, si celkom dobrý, no ale ešte budeš musieť poraziť môjho najlepšieho 
bojovníka a keď ho porazíš, bude tvoje polovica kráľovstva, lebo sa mi 

páčiš.“ Tento raz nemal princ žiadny trik v rukáve, a tak sa musel prebojovať 
vlastnou silou. Mal však také šťastie, že vyhral. 

Dostal princeznú za ženu a kráľ im usporiadal obrovskú svadbu, 
kam pozval všetkých ľudí z kráľovstva. Na svadbu teda prišla aj capkova 
babka. Princ žil s princeznou dlhý život, mali plno detí a žili šťastne,                            
až kým nepomreli.  

 
Adam Brvnišťan, 4.A 
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O neposlušnom psíkovi Roxy 
 

Bolo raz jedno šteniatko, ktoré malo všetkých ľudí na svete rado, ale 
neposlúchalo! Bolo to zlé! Nechcelo si dať nasadiť vôdzku ani sa nechať 
obliecť. 

Raz išli na dlhú prechádzku po lese, ktorú malo aj šteniatko veľmi rado. 
Po prejdení troch kilometrov uvidela Roxy, naše šteniatko, lebo tak sa volalo, 
veľkú jamu a chcela ju preskúmať, ale namiesto toho, aby ju preskúmala, spadla 
do nej. Jej majiteľka Nikol ju stratila z dohľadu. Hľadala ju márne, nebolo počuť 
kňučanie ani štekanie. Nikol na ňu stále volala, ale nič. Začínalo sa stmievať. 
Chudáčik Roxy sedela v jame a stále smutne kňučala. Nikol ju hľadala po celom 
lese. Bez úspechu. Smutná odchádzala domov a hovorila si: ,,Zajtra vylepím po 
celom meste oznam s jej fotkou a dúfam, že sa nájde!“ Začínalo svitať a Nikol 
šťastná, že nájde Roxy, tlačila oznam. Na obed Nikol vybehla z domu a začala lepiť plagáty všade, kam sa 
len pozrela. Nikol rozmýšľala: „Zavolám Emke, či by mi nepomohla!“ Porozmýšľala a povedala si: ,,Aspoň ju 
môžeme hľadať spolu!“ Nikol zavolala: „Ahoj, Emi, pomôžeš mi vylepiť oznamy, prosím? Stratila sa mi 
Roxy.“ „Jasné!“odpovedala Emka. Nikol ju počkala pred domom. Potom si rozdelili oznamy. Prilepili ich 
všade možne. Darilo sa im výborne! Po hodine mali všetko polepené! Boli šťastné, že už majú prácu 
hotovú.  

Oddychovali pri strome a Nikol hovorí Emke: „Poďme Roxy hľadať!“ A obidve išli do lesa. Hľadajú, 
hľadajú, ale márne, až Nikol začne smútiť, že ju už asi nenájdu. Emka nakonec povedala: „Zavolajme na 
záchrannú stanicu!“ „Dobrý nápad, že mi to nenapadlo skôr!“ povedala Nikol. A Nikol volá: „Dobrý deň, 
stratilo sa mi šteniatko, nepomohli by ste mi ho nájsť? Stratilo sa mi včera v lese.“ „Počkáme vás pri lese o 
druhej hodine a potom začneme spolu pátrať,“ dohodli sa a všetci išli k lesu. Po stretnutí sa navzájom 
zoznámili. „Dobrý deň, ja som Nikol a toto je moja kamarátka Ema. A vy?“ spýtala sa Nikol. „Ja som Natália 
zo záchrannej stanice. Poďme ju hľadať,“ povedala záchranárka. A tak išli. Ema a Nikol kričia: „Roxy, Roxy!“ 
O chvíľu sa k nim pridala aj Natália. Onedlho bolo počuť štekot šteňaťa. Celá záchranná výprava 
išla za zvukom a verila, že sa im Roxy konečne podarí nájsť. Po chvíli už stáli pred veľkou 

jamou, do ktorej Roxy spadla. „Už vieme, kde je. Len ako ju odtiaľ 
vytiahneme? Zavoláme kamaráta Tomáša zo záchrannej stanice, aby ju 

vytiahol,“ povedala Natália. „Dobrý nápad!“ skríkli Ema s Nikol. A tak 
Natália volá: „Ahoj, pomôžeš nám vytiahnuť jedno malé šteniatko 
z jamy?“ „Jasné, o chvíľu som tam. Počkajte ma pri tej jame!“ povedal 

Tomáš. Chvíľu čakali, ale potom sa dočkali. „Ahojte. No ukážte, kde je ten 
nezbedník!“ povedal záchranár Tomáš. A o chvíľu bolo to malé nezbedné 

šteniatko vonku. „Ahoj, Roxy, poď ku mne,“ povedala Nikol. 
A odvtedy bola Roxy taká poslušná, že tomu bolo až ťažké uveriť. 

 

Laura Žigraiová, 4.A 
 

Juro v zázračnom dome 
 

I. kapitola  
 

Kde bolo tam bolo, kedysi dávno pred 1 000 rokmi, bola raz jedna 
dobrá čarodejnica Beatrix. Beatrix a jej zázračný dom poznal každý na 
okolí. Prečo? Každého zaujímalo, čo sa v dome deje, lebo v dome sa veci 
premiestňovali, mizli, objavovali sa atď. Keď Beatrix dosiahla maximálny vek 
(300 rokov) a umrela, dom zostal opustený a po dlhých rokoch sa tam nikto 
nenasťahoval. 
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II. kapitola 
 

„Vsssssss!“ Z ničoho nič pred domom zaparkovalo 
červené auto. V aute sedel 10-ročný chlapec Juro Fúrik 
s mladšou sestrou Evou Fúrikovou, otcom Dávidom Fúrikom 
a mamou Sofiou Fúrikovou. Ako ste iste uhádli, to sú noví 
obyvatelia zázračného domu. Hneď, ako vystúpili, bolo na 
nich vidieť nespokojnosť s domčekom! Potom otec povedal: 
„Možno je pekný zvnútra!“ Všetci pokývali hlavami a išli si ho 
pozrieť zvnútra. Ako vošli, skoro odpadli! Bol tam síce 
zastaraný nábytok, ale bolo to najkrajšie miesto na svete! 
Bola tam napríklad i nádherná pohovka so starobylou 

výšivkou či steny s nádhernými maľbami. Nebol tam však LED televízor, čo Jura a Evu trochu sklamalo, ale 
mamička povedala: „Veď telku nepotrebujeme, máme notebook a mobily.“ Potom si všetci začali vyberať 
izby. Mama a otec si zobrali stredne veľkú s manželskou posteľou, Juro je starší, tak si zobral veľkú s oknom 
a Eve zvýšila malá izbička s okienkom.  Vybrali si izby, zobrali si kufre a mohli vybaľovať! Netrvalo to dlho. 
Hneď, ako si vybalili veci, sa Juro a Eva išli hrať a mama varila. Potom, keď mama dovarila, išlo sa večerať 
a potom spať. 
 

III. kapitola 
 

Ráno, keď sa všetci zobudili, všimli si, že sa klavír presunul z jedného rohu do druhého, na poličke sa 
objavil budík, zmizla váza zo stolíka a zmenil sa obrus. Ale dohodli sa, že sa im to zdá. Tak sa v pokoji 
naraňajkovali. Na ďalší deň sa to stalo znovu. Veci sa premiestňovali, mizli... A potom znovu. Rodina to 
nechápala. Čo to má znamenať?! 
 

IV. kapitola 
 

Mama zakričala na Jura: „Juro, mohol by si si prečítať nejakú knihu!“ Juro, samozrejme, poslúchol. 
Popozeral sa po policiach a našiel tam denník, ktorý patril Beatrix. Rozhodol sa, že si ho prečíta. Denník sa 
volal Beatrixin čarodejnícky denník. Bol prekvapený, ale kúsok si prečítal: „1. 3. 1700. Dnes som sa konečne 
naučila, ako sa mieša elixír PÔKORST! “ Juro skoro odpadol, pomyslel si, že to bola predošlá majiteľka 
domu a hneď to všetkým povedal! 
 

V. kapitola 
 

Ani si neviete predstaviť, aké mal Juro šťastie! Jeho rodina mu verila a všetci už viete, že toto boli 
noví výnimoční majitelia domu. 
 

Lucia Kováčová, 4.A 
 

Deviatacke úvahy 
 

K pestrosti žánrov v rubrike Vlastná tvorba výrazne prispeli 
aj naši deviataci, ktorí s vami v nasledujúcich riadkoch zatiahnu 

na hlbinu a vo svojich úvahách vám ukážu, ako to vidia oni.  
A čo vlastne? Čitajte a dozviete sa ;) 

 

Akým chcem byť dospelákom? 
 

Čo je to dospelosť? Mnohí si myslia (a mylne!), že je to dosiahnutie 
určitého veku. Avšak v skutočnosti je to, alebo by aspoň malo byť, uvedomenie si 
mnohých vecí, vyzretie a pochopenie zmyslu života. Mala by to byť zodpovednosť a úcta, 
skromnosť a láska v srdci, ktorú nezlomia žiadne strely osudu ani konzumné správanie sa väčšiny ostatných 
ľudí. Mala by to byť tiež sila a odhodlanie na boj so zlom. Všetky myšlienky, ktoré získame ako deti a malí, 



 

53 

by sme si mali ešte viac ctiť a uvedomovať a predovšetkým dodržiavať. Lenže, bohužiaľ, zvyčajne sa stáva 
dospelým ľuďom pravý opak. Akoby ich z roka na rok opúšťal rozum, láska a cit a stávali sa skazenejšími 
a nie rozumnejšími, akými by mali byť. Nezabudli na všetko, čo získali, ale mysleli si, že je to lož, pretože 
svet, v ktorom žijú, sa im zdá úplne iný, než sa učili v škole. Zisťujú, že nie je vôbec mierumilovný ani 
poctivý. A to všetko, celé fungovanie nášho sveta a nedôvera dospelých, že svet môže byť nádherným 
miestom, vzchádza, vyplýva z toho, akí ľudia im o tom svete rozprávali, či tým veciam sami verili. Väčšinou 
neveria, a tak vychovávajú ďalších nepoctivých klamárov a zradcov. A pravda sa stáva už len ošumelou 
frázou a všetci sa ženú za jedným jediným – za osobným úspechom a bohatstvom. Konzumné bohatstvo 
však nikdy nenahradí prázdne miesto v ich duši. To miesto, ktoré čaká na lásku, spoluprácu, solidaritu 
a nefalšovaný cit. A potom sa čudujeme, že vyhľadávame drahé psychologické poradne a šarlatánskych 
terapeutov, ktorí nám predpíšu prášky všetkých farieb, ale nikdy nevyliečia naše srdcia, ktoré sú choré 
a lačné po objatí. Po nejakej vrúcnej náruči, ktorá by nám ukázala, čo je najdôležitejšie a ako zle sme 
doteraz žili, i keď sme úspešne zrenovovali byt, kúpili najdrahšie auto a poslali deti do najlepších škôl. Ale 
v skutočnosti zistíme, že sme prešli životom a nedosiahli vôbec nič. A to nás umára, to zistenie, koľko sme 
mali šancí žiť, koľko premrhaných šancí, ale my sme nežili, my sme len prežívali a čakali. Prežívaním len 
čakáme na smrť, posledné zrnko v presýpacích hodinách. Uvedomíme si, či sme povedali niekedy času: 
„Len choď, len si bež!“ Povedali sme mu to niekedy, aby sme mohli vziať priateľom ruku do dlaní? Aby sme 
sa mohli len tak prebehnúť po lúke a cítiť slnko na svojej tvári a hlavne vo svojom srdci? Nie, celý život sme 
sa hnali, stresovali sa pre každú maličkosť a zo všetkého sme vedeli spraviť problém a tie ozajstné sme 
nechávali ležať a teraz na nás padajú a vrývajú sa do srdca ako bodné rany. Chcem byť dospelým človekom, 
ktorý bude vždy vedieť milovať a bude chrániť svoj svet a vždy bude mať toľko času, aby sa mohol zastaviť 
a obdivovať ho a taktiež dúfam, že sa nezľaknem a budem vždy bojovať proti zlu a chrániť tých, na ktorých 
mi záleží, celú prírodu, priateľov, zvieratá, lásku. Chcela by som citovať slová z knihy Grék Zorba: „Keď sa 
budeme snažiť zachrániť druhých, zachránime sami seba.“ A tak v mojej duši nikdy nezostane miesto 
nezaplnené krásou života, pretože ho budem žiť naplno a verím, že urobím šťastných a naplnených 
všetkých, ktorých mám rada. Chcem, aby sme všetci na svete mohli byť takí šťastní, ako si to len vieme 
predstaviť, a mali všetko, čo potrebujeme, aby všetko fungovalo tak, ako fungovať má. Všetky bytosti na 
tejto planéte, len tak bude život krásny. A ja sľubujem, že sa o to budem snažiť celý život. 
 

Petra Lȍrinczová, 9.A 
 
 

Keď budem dospelý, chcel by som byť cieľavedomý, starostlivý a zodpovedný. Chcel by som mať 
dobrú prácu, ktorá ma bude baviť a popritom sa venovať športu. Chcel by som si tiež založiť rodinu, mať 
deti a pekný dom alebo byt. Myslím si, že je dobré byť cieľavedomý. Mojím cieľom v živote bude získať 
dobrú prácu, do ktorej sa budem tešiť a ktorá bude aj dobre ohodnotená. Starostlivý a zodpovedný chcem 
byť voči mojej rodine, aby som bol obklopený ľuďmi, čo ma majú radi. Chcel by som ovládať plynulo 
anglický jazyk a navštíviť najznámejšie miesta sveta. Ako dospelý sa chcem venovať svojim deťom, aby boli 
šťastné a vyrástli z nich šikovní ľudia. Športu sa chcem venovať celý život, aby som bol zdravý a šťastný. 
Dúfam, že sa mi podarí naplniť moje sny.   

Tomáš Holka, 9.A 
 
 

Keďže ešte nie som dospelý, je mi ťažko teraz povedať, akou osobou budem, keď vyrastiem. No keď 
vyrastiem, chcel by som byť určite lepšou osobou, ako som teraz, pracovitejší, samostatnejší a hlavne 
zodpovednejší. Veľmi dôležitými osobami pri dospievaní sú naši rodičia. Učia nás slušnému správaniu 
a poberáme od nich vedome alebo nevedome dobré i zlé vlastnosti. Podľa toho sa mení naša povaha. No 
rodičia nie sú jediní, ktorí utvárajú našu povahu. Záleží aj na nás, akú cestu si zvolíme. Keď sme boli ako deti 
veľmi rozmaznaní, v dospelosti nebudeme pracovití, keď sme netrávili dostatok času s kamarátmi, budeme 
uzatvorení. Preto si musíme zvoliť tú správnu cestu aj my. Keď budem dospelý ja, posnažím sa byť osobou, 
ktorú majú ľudia radi a ktorá nikomu nelezie na nervy. Chcem byť človekom dospelejším a pritom si 
zachovať trochu detskosti. Keď vyrastiem a budem si toto čítať, dúfam, že budem môcť povedať: „Podarilo 
sa – som lepším človekom.“ 

Kristián Veselý, 9.A 
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Dospelosť. Pod týmto slovom si skoro každý tínedžer predstavuje samú zábavu, voľnosť a ľahký 
život. Nie vždy to tak je. Dospelosť nie je až taká zábavná, ako by sa nám mohla javiť. Je to o istej 
zodpovednosti, povinnosti a určitej obetavosti. Dnešní dospelí sú však často zatrpknutí a akosi zabúdajú na 
svoju mladosť, akí boli oni sami. Stále nám vyčítajú, ako sa správame, aké máme chyby a neustále vyťahujú 
len to, čo podľa nich robíme zle. Ja sa však pýtam: prečo je to tak? Prečo sa na nás pozerajú len tými 

kritickými očami, schopnými zahliadnuť iba naše omyly? A hneď mi napadá ďalšia otázka: 
aká by som chcela byť v dospelosti? Ako sa budem správať? Ako budem brať všetky tie 
katastrofálne situácie, z ktorých dospeláci šedivejú? Budem ich brať ako naši rodičia? 

V čom sa zmením? Budem sa aj ja snažiť robiť pre svoje deti to, čo robia naši pre nás? Sú to 
otázky, na ktoré si teraz asi ťažko odpoviem. Jedno však viem určite, chcem byť 

v niekotorých veciach trochu iná, než sú moji rodičia. I keď otázky, ktoré sa mi v mysli 
vynárajú, sú otázkami ďalekej budúcnosti. Určite chcem svoje dieťa viesť trochu inak. 

Nechcem byť taká upätá, myslieť vždy len na to najhoršie, čo vidím v novinách. 
Predstavovať si len katastrofické scenáre. Chcem dopriať svojim deťom trošku 

voľnosti, nechať ich, nech sa poučia z vlastných chyb, nie len z tých mojich. 
Samozrejme, chápem, že sa naši rodičia snažia spraviť všetko len to 

najlepšie pre našu budúcnosť, chcú nám dopriať výborné vzdelanie atď. I ja 
sa o to určite budem snažiť, len možno o čosi menej než dnešní rodičia. 

Nechám na svojom dieťati, aké povolanie si vyberie. 
 

Alexandra Nitschneiderová, 9.A 
 

 
 

Rozumujeme nad aforizmami s 9.A 
 
 

„Máte hlavu? Ale špendlík ju má tiež!“ 
 
Myslím si, že tento výrok je veľmi výstižný. Hovorí o tom, že hoci sa 

i tisíckrát nazveme múdrym mysliteľom, ak pod povrchom nie je nič, nie sme ním. 
A vôbec, každý z nás môže mať hodnosť, akú chce, pýši sa ňou zbytočne, ak jej 
opodstatnenosť nepotvrdí činmi. Najkrajšie na tomto aforizme je, že sa prihovára 
všetkým ľuďom, aby si uvedomili svoju skutočnú cenu či skôr necenu. Aby otvorili oči 
viac, dokorán a pochopili, že na svete nie sú sami a že život okolo nich je oveľa 
zložitejší, komplikovanejší, zázračný, magický a hlavne neopakovateľný, čo si mnohí 
z nás ešte neuvedomili. A taktiež to, že sme len častica z obrovského celku, celého veľkolepého sveta a len 
hlupák a zaslepenec môže naivne a samoľúbo tvrdiť, že je najlepší a nikto nie je ako on a že všetkému 
rozumie, hoci zatiaľ nepozná ani stotinu z toho čarokrásneho miesta, v ktorom žije. Neuvedomuje si, že je 
to prikrátko na to, aby sa mohol porovnávať s ostatnými bytosťami, a bude mu trvať dlho, kým pochopí, že 
žije zlým, nesprávnym spôsobom, a že ten zdanlivo jednoduchý život našich priateľov je veľmi zložitý, 
náročný, prešpekulovaný a hlavne nevyhnuteľný pre nás, pre všetkých. Prídeme o jednu časť z reťazca 
a postupne prídeme o všetky a zahynieme. Mali by sme sa čo najviac naučiť od všetkých ostatných zvierat, 
a tak pochopiť zmysel celku, zmysel života, že sme tu všetci jeden pre druhého a bez každého sme bezradní 
a bezmocní. Človej žije v obrovskej bubline svojich predstáv, zdanlivo odpojený, oddelený, nezávislý od 
sveta. A to je tá obrovská chyba, čo by sme mali bez stromov, bez vody, bez slnka, bez pôdy, bez hmyzu, 
bez vtákov atď. Náš svet by nemal kolobeh, zastavil by sa a zamoril by sa odpadom a človek, patriaci medzi 
slabé živočíchy, by bol určený na zánik. Je načase uvedomiť si a ctiť si svoj svet, pretože rozhodne na 
žiadnom piedestáli nestojíme a ani sa ho nedotýkame. Na piedestáli môžeme stáť len všetci spolu. 
Uvedomíme si to už konečne alebo sa i naďalej budeme chváliť pred zvyškom tvorstva svojimi 
špendlíkovými hlavičkami? 

Petra Lȍrinczová, 9.A 
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Neznamená to, že keď máš hlavu, máš hneď aj vedomosti. Vedomosti treba získať učením sa. Veľmi 
nápomocná v osvojovaní si nových poznatkov je určite škola. No škola je len prípravou do života. Život ťa 
naučí mnoho potrebných vecí, ktoré ťa nenaučia v škole. Veľa ľudí má hlavu, ale správajú sa, ako by ju 
nemali: sú zákerní, kradnú... Mať hlavu totiž neznamená mať len vedomosti – to by sme mohli špendlíkovú 
hlavičku ovinúť ťahákmi s informáciami. Dôležité je vedieť vedomosti využiť v prospech druhých – až to 
z nás urobí múdrych ľudí s nešpendlíkovou hlavou (i srdcom) na správnom mieste. Vedomosti sú však 
dôležitý prvý krok na ceste k múdrosti. I keď nimi sa tá neskutočne dlhá púť len začína... 
 

Dean Marko, 9.A 
 

„Veľké duše majú vôľu, tie malé iba peniaze a túžbu.“ 
 

Túto myšlienku som si vybral, pretože nie je len pekná, ale i pravdivá. Veľa ľudí chce veľa vecí, no 
nemajú vôľu pre to niečo urobiť.   

Od malička chceme nové veci – najprv sú to najmä hračky, neskôr, keď vyrastieme, zas túžime po 
mobiloch, počítačoch, ktoré nám naši rodičia po našom nátlaku často aj kúpia. A potom sa nestačia diviť, 
ako sa nám ich štedré dary rýchlo opotrebujú. Našim mobilom záhadne pukajú displeje, zo značkových 
tričiek sa nedajú vyprať fľaky... A presne o tom to je – deti, ktoré vyrastali v prostredí luxusu, bohatstva, 
mali vždy všetko, po čom túžili, a nestálo ich to žiadnu alebo takmer žiadnu námahu, si častokrát nevážia 
a ani neuvedomujú, koľko práce museli vynaložiť ich rodičia na to, aby im ich najnovšie iPody mohli kúpiť. 
Mali by si uvedomiť, že v budúcnosti nebudú mať takmer nič zadarmo. Budú sa musieť naučiť, že musia 
mať vôľu, chuť niečo urobiť na dosiahnutie svojho cieľa. Naopak, deti, ktoré vyrastali v skromnejších 
pomeroch, si cenia veci omnoho viac než iné deti, pretože vedia, čo ich získanie tých vecí stálo. A vedia si 
tak ceniť aj prácu iných – a práve to z nich robí silné osobnosti a „veľké duše“, ktoré nielen slepo napredujú 
po ceste k naplneniu svojich snov, pretože to nie sú len akísi kariéristi, ženúci sa k úspechu i cez mstvoly, 
ale sú to ľudia, presne si uvedomujúci cenu jednotlivých vecí a námah. Cenu, ktorú nemožno vyčísliť 
v eurách, ale v pote každej ľudskej bytosti, stojacej za konkrétnym výsledkom. 

A čo ľudia, ktorí vôľu nemajú? Tým zostanú len nesplnené túžby a v ústach plané reči o tom, ako sa 
raz dopracujú k ich realizácii. A možno peniaze, ktoré sa báli investovať do dobrodružnejšieho života, 
o ktorom vždy snívali. Azda nevedia, že si ich do hrobu nevezmú? 

Kristián Veselý, 9.A 
 

 
Každý z nás má sny a túžby, ktoré by si rád splnil. Ale nie každý sa o to aj skutočne snaží. 

Niektorí ľudia si myslia, že na tých, ktorým sa podarilo dosiahnuť ich vysnívané ciele, sa 
jednoducho len usmialo šťastie. Nevidia to, koľko a ako ťažko museli „tí úspešní“ drieť, 

aby sa im splnili ich túžby. „Veľké duše“ však vedia, že ak má človek vôľu, dokáže 
(takmer) všetko – nevzdávajú sa napriek náročnosti trasy, 
ktorú si vytýčili, neboja sa riskovať a investujú do svojich 
snov čas i peniaze, pretože majú stále pred očami svoj 
cieľ. Je zaujímavé, že väčšinou tí, ktorí začínajú od nuly, 

vedia pomôcť aj druhým, pretože vedia oceniť pomocnú 
ruku – zažili si totiž, ako neružovo to na ceste životom 
vyzerá, keď jej niet. Naopak, tí, ktorí sa k svojim 

úspechom dopracovali len skrz známosti či šťastnú 
náhodu, sú častokrát bezcitní a vidia len seba... 

 

Vanesa Kalčíková, 9.A 
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„Iba príroda robí veľké veci zadarmo.“ 
 

Iba príroda robí veľké veci zadarmo. Podľa mňa je to super výrok, je totiž neskutočne pravdivý. 
Príroda nám poskytuje kyslík, vodu a mnohé ďalšie veci, bez ktorých by sme 

nemohli existovať, a nič si za to nepýta, akurát to, aby sme jej neubližovali a 
pomáhali jej. My to však berieme ako samozrejmosť. Nevážime si to, 

naopak, nestačí nám. Stále chceme viac, preto rýpeme do prírody 
a domáhame sa jej ďalšieho bohatstva. Navyše, my ľudia dokážeme byť 

lakomí aj voči sebe, častokrát čakáme za svoje dobré 
činy protislužbu či odmenu. Robiť veci 

zadarmo sa totiž nenosí – ľudia si na 
takýchto „aktívnych dobrákov“ radi zvykajú 
a namiesto vďačnosti ich zahsňajú skôr 
ďalšími príležitosťami uplatniť svoj 
„chvályhodný“ prístup. 

Dean Marko, 9.A 
 

 „Keď uvidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť. Keď uvidíš zlého človeka, všímaj si sám seba.“ 
 

Táto myšlienka je pravdivá. Už malé deti inštiktívne rozlišujú dobrého človeka od zlého. Zlého 
človeka vidia, keď kričí, a dobrého, keď sa usmieva a milo rozpráva. No čím sme starší, začíname viac 
počúvať to, čo druhí hovoria a nie iba tón ich hlasu. Mojím vzorom je môj tréner, ktorého považujem za 
dobrého človeka. V živote dosiahol mnoho úspechov v športe a teraz sa nám snaží ukázať spôsob, ako ich 
tiež dosiahnuť. Venuje sa nám každý deň, niekedy aj dvakrát do dňa. Snažím sa ho preto napodobniť. Zlým 
ľuďom sa vyhýbam. Zlý človek vie niekedy presvedčiť aj dobrých ľudí, aby konali zlo. Keď napríklad niekto 
z chalanov dostane nápad skúsiť, či skáču veľkonočné kraslice, viem, že to nie je najlepší spôsob, ako 
nenaštvať trénera. Preto sa k nim nepridám. V takých situáciách si všímam radšej sám seba a to, čo cítim. 
S dobrými ľuďmi sa cítim dobre, preto ich rád napodobňujem. So zlými ľuďmi sa cítim neisto, radšej sa im 
vyhnem a všímam si sám seba. 

Tomáš Holka, 9.A 
 

 

Príbehy na pokračovanie 
 

Priznajte sa – už ste sa nevedeli dočkať  
svojich obľúbených príbehov, však? Tak tu ich máte! ;) 

 

Lara a jej farma – 4. časť  
 

V nasledujúcich dňoch nemohla Lara prestať myslieť na tú Sisi. Celé 
dni rozmýšľala, ako ju nájsť, ale problém celkom nečakane vyriešila mama. Raz, keď sa vrátila z polievania 
záhrady a keď uvidela Laru len tak nečinne sa poflakovať, poslala ju k susede odniesť vajíčka. Bolo veľmi 
teplo, a tak si nachvíľu sadla pod jabloň. Zotrela si z čela pot, keď jej zrazu na hlavu spadlo jablko. „Au!“ 

povedala Lara a pozrela sa hore. Niečo tam zašušťalo! Lara sa zľakla a vstala. Zrazu sa 
v strome zjavila známa tvár. To bola Sisi! „Spadlo ti to jablko na hlavu?“ opýtala sa. Lara 
prikývla. Potom Sisi zliezla zo stromu a na Larino neskutočne šťastné prekvapenie 
povedala: „Čo keby sme sa zoznámili? Som v dedine jediné dievča a ty vyzeráš byť fajn.“ 
Lara sa v duchu uškrnula. Keby len Sisi vedela, aký ma ona názor na dedinu! A potom už sa 

len prechádzali po dedine, rozprávali sa a Sisi Lare ukazovala nové cestičky. A tak sa z nich 
stali najlepšie kamošky. (Pokračovanie nabudúce ;)) 

Bianka Janitorová, 5.A 
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Sofiin príbeh – 2. časť 
 

3. kapitola: Večer celý od začiatku 
 

...čudné! Naraz som už nebola v premáčanej posteli. Bola som v tmavej chodbe a stála som pred 
veľkými dverami. Pozrela som sa na hodinky a tam bolo, že je 20.00. Bolo to záhadnejšie než záhadné. Keď 
som otvorila tie veľké dvere, tak predo mnou bola celá škola, ktorá sa na mňa pozerala s otvorenými 
ústami, a to tak, že sa im skoro zlomila sánka. A oči mali tak vypúlené, že im skoro vypadli z jamiek. Keď už 
sa na mňa prestali všetci pozerať, bežala som rýchlo na záchod. Na záchode som sa na seba nechápavo 
pozerala v zrkadle. A vtedy mi došlo, čo sa stalo. Keď som povedala to svoje prianie, tak sa to muselo aj 
splniť! A preto som späť na večierku! Potom, čo som na to prišla, podišla som k dverám a keď som už 
chcela tie dvere otvoriť, tak som sa zastavila a pomyslela som si: Veď ja vlastne môžem celý tento večer 
zmeniť. Stačí len, keď v príhovore poviem niečo menej povrchné a Adam sa so mnou nerozíde! Môj skvelý 
nápad nemal chybu, tak som vyšla von a čakala, kým začnú vyhlasovať najkrajšie dievča prvého polroku. 
Onedlho som počula svoje meno, tak som zase vyšla na pódium, kde mi dali zase na hlavu korunku 
a učiteľka povedala úplne to isté, čo predtým, a ja som po jej príhovore prišla pred mikrofón a začala 
hovoriť: „Som veľmi rada, že ste za mňa všetci hlasovali, ale podľa mňa ste všetci krásni. Navyše, na 
vonkajšom vzhľade až tak nezáleží.“ Potom mi začali všetci tlieskať a ja som potichu zišla z pódia a hneď 
som bežala za Adamom, ktorý už ma čakal pri stole s jedlom. Dialo sa úplne to isté a keď už sme si skoro 
dali pusu, Adam mi povedal: „Prepáč, Sofia, ale rozchádzam sa s tebou.“ 
Nemohla som tomu uveriť. Veď som urobila to, čo som mala! Tak čo sa 
stalo? Nemala som čas vypytovať sa ho a ani som nechcela vedieť, prečo sa 
so mnou rozišiel. Zase som sa rozplakala a zase sa dialo to isté. Ocko pre 
mňa prišiel a keď sme prišli domov, tam ma mama zase čakala s tortou, 
ktorá bola nádherná. Ja som si len ľahla do postele a plakala. Po chvíľke 
premýšľania mi napadlo, že keby som sa nestala najkrajším dievčaťom za 
prvý polrok, možno by sa so mnou Adam nerozišiel! Síce sa mi to veľmi 
nepáčilo, no nemala som inú možnosť. Musela som to urobiť. Preniesla som 
sa do tohto dňa a urobila som to, čo som chcela.  
 

4. kapitola: Ešte horšie ako predtým 
 

V toto ráno som ešte pred 7.00 povedala otcovi, nech ma zo súťaže o najkrajšie dievča polroku 
odhlási. Najskôr sa ma pýtal, prečo sa chcem odhlásiť, ale ja som mu len naznačila, že to nie je jeho vec 
a nech sa do toho nestará. Vtedy som už vedela, že to musí klapnúť. Ale aj napriek tomu som mala celý deň 
veľmi čudný pocit. Tento deň bol inak úplne obyčajný, aspoň pre mňa. Pre ostatných bol tento deň niečím 
výnimočný. Ako keby k nám mal prísť Justin Bieber. Dievčatá som ma stále pýtali, aké budem mať na 
večierku šaty, ale ja som im nič nepovedala. Dosť mi liezli na nervy. Keď už konečne skončila škola a prišla 
som domov, mala som všetko nachystané. Šaty aj šperky. Proste všetko. O niekoľko hodín som už bola 

v škole. Všetci sa na mňa pozerali s údivom. Ja som čakala, kým nezačnú vyhlasovať 
víťazku súťaže. Pozerali na mňa ako na korisť. Ako keby všetci okrem mňa boli 
krokodíly. Konečne začali vyhlasovať najkrajšie dievča prvého polroku. Keď učiteľka 

otvorila obálku, bola v šoku. Na obálke bolo napísané: „Sofia sa odhlásila zo súťaže. 
MUSÍME SPUSTIŤ NOVÉ HLASOVANIE. HNEĎ TU NA PLESE! ZAČNITE!“ Učiteľka 
chvíľu len stála na pódiu, ale po chvíľke začala hovoriť: „Nóóó... Zo súťaže sa 
odhlásila jediná súťažiaca, takže musíme spustiť nové hlasovanie. Hneď tu na 

večierku. Mám len jedno pravidlo. Nesmiete voliť dievča, ktoré sa zo súťaže 
odhlásilo.“ Potom položili na pódium krabicu a o chvíľu už pri nej bola celá škola. Keď 

všetci odišli, zobrali krabicu a spočítali hlasy. Chvíľu to trvalo, ale potom učiteľka 
vyšla znova na pódium. Otvorila obálku a usmiala sa. „Najkrajším dievčaťom 
prvého polroku sa stáva... STELLA!“ Spustil sa potlesk a Stella vyšla na pódium. 
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Stella je moja spolužiačka, ale neviem o nej nič. Ani som nevedela, že je u nás v triede. Stella pri výstupe na 
pódium vyzerala, že je veľmi šťastná. A kto by nebol? Na hlavu jej dali korunku. Potom prišla pred mikrofón 
a začala hovoriť svoj príhovor: „Ďakujem veľmi pekne všetkým! Som veľmi šťastná. Toto je asi môj najkrajší 
večer v živote. Moja radosť sa nedá opísať slovami. A ešte raz. Ďakujem vám všetkým!“ Začali jej tlieskať 
a ona len pomaly odišla z pódia. Ja som bežala za Adamom, ktorý bol až úplne vzadu. Ešte v ten večer sme 
si dali pusu. Ešte sme sa dali aj odfotiť, ako sa objímame! Vyzerali sme ako najlepší a najkrajší pár na škole. 
Tá fotka pôjde aj do školského časopisu! S Adamom sme potom išli domov. Môj ocko po nás neprišiel, tak 
po nás prišiel Adamov. Prišli sme domov. Keď sme otvorili dvere, videli sme moju mamu, ako roní slzy veľké 
ako pinpongové loptičky. „Mami, čo sa ti stalo? A kde je ocko?“ opýtala som sa, ale z mamy nevyšlo nič. Ani 
len nepokrútila hlavou. Vedela som, že sa stalo niečo vážne. A bolo to niečo s ockom... (Pokračovanie 
nabudúce ;)) 

Karolína Fabianová & Petra Zaborski, 5.A 

 

Tajomstvo starej vŕby – 2. časť 
 

„Hovor!“ sotila do nej Sylvia. „A nebudem!“ vykríkla Elin a pobrala 
sa inou cestou domov. „Citlivka citlivá! Hihihihi!“ vysmiala sa jej Sylvia. Elin 
sa otočila a Sylvia jej „na rozlúčku“ vyplazila jazyk. No Elin na to 
nereagovala. Zahĺbila sa do víru myšlienok vo svojej hlave. Keď prišla 
domov, bolo jej na nič. Vybehla po schodoch a vo svojej izbe sa hodila na 
posteľ. V noci k nej skočil jej pes a ona si ho v polospánku pritúlila 
a znova tvrdo spala. Keď ráno vstala, všetci ešte spali. Zavolala na psa 
a spolu išli k vsbe. Jej pes sa volá Jack. Jack pomaly oňuchával strom. 
Zrazu zaštekal. „Čo je, Jack?“ Jack pomaly zdvihol hlavu a začal hlasnejšie 
štekať, akoby chcel Elin niečo povedať. Elin opatrne pribehla k nemu a tu 
zrazu vidí... (Pokračovanie nabudúce ;)) 
 

Kristína Kubová & Sára Pigová, 5.A 

 
Zajkove dobrodružstvá – 1. časť 

 
Ahoj, volám sa Uško a som zajac. Toto je moja rodina: mama rada kuchtí vajíčka, otec rád schováva 

vajíčka, sestra rada maľuje vajíčka, brat rád rozbíja vajíčka. A mňa vajíčka nezaujímajú. Mám rád futbal. Raz 
keď sa všetci zaoberali vajíčkami, ja som sa išiel hrať futbal do 

lesa. Ale čo sa nestalo! Líška! A hneď tu za kopcom! Zobral som 
nohy na plecia. A už ma nebolo. Bežal som ako s čili papričkami 
v... no veď viete kde  Bežal, bežal, až nevedno kam. A zrazu! 

Zelená škola! A tam hneď, že separujeme plasty. Samozrejme, 
zajace nevedia čítať, takže to má svoje následky. Ja som si prečítal: 

separujeme chvosty. Preľakol som sa. Už som radšej ďalej nečítal 
a rozbehol som sa preč. A hneď ďalšia tabuľa: šetríme lesy. Áááá! Čo ma 

to dnes ešte čaká?! (Pokračovanie nabudúce ;)) 
 

Natália Hatyinová, Marínka Debnárová (4.B) 
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Čitateľské tipy 
 
 

Ani v našom predveľkonočnom čísle,  
ktoré vo veľkom oslavuje marec – mesiac knihy,  

nemôžu chýbať naše odporúčania na dobrú knihu! 
S osvedčenými tipmi pre vás prichádzajú 

žiaci druhého stupňa! 
 

 
 

Andy Stanton: Pán Gum a tancujúci medveď 
 

žáner: literatúra pre deti a mládež 
 

obsah: Pán Gum je zločinec, ktorý sa so svojím parťákom Vilom Viliamom 
pokúša ukradnúť medveďa Vrtáka. Vrták je mierumilovný medveď 
s huňatou hnedou srsťou a orechovohnedými očami. Jedného dňa príde 
Vrták do mesta Spitnej Lehoty. Nešťastný si sadne pred sochu a narieka. 
Všetci naňho iba hľadia, až sa mu napokon dievčatko menom Polly odváži 
prihovoriť. Od tej chvíle sa z nich stanú najlepší priatelia. Polly mu každý 
deň nosí jedlo a rozpráva mu vtipy, aby ho rozveselila. No medveď Vrták 
sa nie a nie smiať. Pán Gum medzičasom rozmýšľa, ako by mohol zarobiť 
peniaze. Jedného dňa zbadá pán Gum medveďa Vrtáka s dievčatkom Polly 
a dostane nápad. Unesie medveďa a v baroch ho bude predstavovať ako 
tanečníka. Tak sa aj stane. Polly sa podarí Vrtáka zachrániť a utečie pred 

zločincami na palubu Nantucketského štekliča. Polly sa prezlečie za plavčíka a Vrták za kocúra. Keď ich 
kapitán lode odhalí, dá ich vyhodiť na šíre more. Našťastie ich zachráni pán Vlnka, sused Polly, na červenom 
balóne s nápisom „Ako chutí dobrodružstvo.“ Posádka balóna však stroskotá na opustenom ostrove. Tam 
ich už čaká pán Gum s parťákom a sú pripravení opäť zajať Vrtáka. Ten sa však nedá, privolá si na pomoc 
ostatné zvieratá žijúce na ostrove a spoločne premôžu pána Guma. Pán Gum tak utečie z ostrova bez 
medveďa. Polly sa vráti do mestečka Spitná Lehota a medveď Vrták sa opäť usmieva a je šťastný, lebo je 
v prírode s ostatnými zvieratami. 
 
Prečo som sa rozhodol pre túto knihu? Pre túto knihu som sa rozhodol, lebo má zaujímavý názov. 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Na knihe sa mi najviac páčili ilustrácie. 
 

Čo sa mi na knihe skôr nepáčilo? Na knihe sa mi nepáčilo, že Polly na konci príbehu odišla od Vrtáka späť 
do mesta. 
 

Ako by som poradil autorovi, aby jeho knižka bola ešte lepšia? Autorovi by som poradil, aby príbeh končil 
tak, že najlepší priatelia Polly a Vrták ostanú spolu žiť na ostrove šťastne až do smrti. Taktiež by som mu 
poradil, aby v závere knihy spomenul všetky postavy, ktoré predstavil na začiatku. Napr. postavy, 
spomenuté na začiatku, išli na plavbu okolo sveta, loď stroskotala a všetci sa stretli na opustenom ostrove. 
 

Ktorá z postáv sa mi najviac páčila a prečo? Najviac sa mi páčila Polly, pretože bola odvážna a mala dobré 
srdce. 
 

Našiel som v knihe niečo, čo ma špeciálne zaujalo? Na knihe ma zaujalo, že Polly bolo malé dievčatko 
a napriek tomu sa nebála medveďa. Páčila sa mi jej statočnosť. Taktiež ma zaujalo prirovnanie „klame, až sa 
mu z úst začína pariť.“ 

Bruno Herceg, 5.A 
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Daniel Sebastián Štrauch alias GoGo: GoGo – chalan z internetu 
 
obsah: 
 

Ako vyzerali GoGove začiatky? 
GoGo sa rozhodol nahrávať videá, lebo so svojím strýkom pozerali zahraničných 
youtuberov a veľmi ho to bavilo. Najprv nakrúcal videá, týkajúce sa Minecraftu, 
lebo to v tej dobe bolo populárne. Najradšej nahrával vtedy, keď bol doma sám. 
Tvoril vo svojej oranžovej izbe (podľa farby stien v jeho detskej) – oranžová ho 
preslávila. Túto farbu si zamiloval kvôli Garfieldovi, ale i video s nutellou, ktorú 
si „patlal“ na tvár pri prezentácii nevšednej kozmetiky. S GoGom sa tiež 
neodmysliteľne spája aj šiška a grimasa, ktorú vie pri šiške vystrúhať. 
 

Aké reakcie vo svojom okolí GoGo zaznamenal na svoje „youtube aktivity“? 
Rodina ho podporovala už od začiatku. Jeho ocko je fotograf. GoGo sa už od detstva učil pracovať s foťákmi 
alebo s kamerou. Lajky postupne pribúdali, ale GoGo musel popracovať na zvyšovaní kvality svojich videí, 
a to tým spôsobom, že si kupoval nové a výkonnejšie počítače, kamery... Ľudia začali jeho videá zdieľať na 
sociálnych sieťach, čím sa ešte viac zviditeľnil. Teraz ho už pozná takmer každý na Slovensku i v Čechách. 
 

Kto patrí medzi GoGove youtube vzory? A čím sú preňho vzorom? 
Patrí medzi nich Pewdiepie, ktorý je najpopulárnejší youtuber na svete, Tobuscus, s ktorým sa GoGo 
osobne stretol v Londýne a osobne ho pozval do Česka na akciu 4Fans. Ďalším GoGovým vzorom boli 
chalani z Minecraft Boxu, s ktorým nakrútil rozhovor. 
 

Ako to vyzerá s GoGom dnes? 
GoGo sa posunul o veľký krok ďalej. Má priateľku Lucku, zmenil bydlisko – odsťahoval sa od rodičov do 
vlastného bytu, ktorému už nekraľuje oranžová farba. Svoje vlogy na youtube berie ako prácu. Má 
vlastného manažéra aj kamaráta, ktorý mu pomáha so strihaním videí. Dnes už má aj veľa sponzorov. 
 

Ako sa GoGo volá vlastným menom? A ako sa dopracoval k svojej prezývke? A kto sú jeho najbližší 
(rodina + priatelia)? 
GoGo sa vlastným menom volá Daniel Sebastián Štrauch. „Gogo“ bolo jeho prvé slovo. GoGo má mladšieho 
brata, ktorého pomenoval BauMax, lebo sa volá Max. Ich spoločné videá patria medzi najobľúbenejšie, 
pretože malý Max je skutočne rozkošný a ľudí baví, ako Max vie rozprávať skôr po anglicky než po 
slovensky. GoGova priateľka sa volá Lucka, ktorá si vďaka GoGovi založila vlastný video kanál, na ktorom 
poctivo vloguje. Bača je zas GoGov dobrý kamarát – spoznali sa v škole v čase, keď bol Bača „len“ GoGovým 
fanúšikom. 

 
Prečo som sa rozhodla pre túto knihu? Táto kniha bola pre mňa jasnou voľbou, pretože som GoGov veľký 
fanúšik a veľmi som tento knižný unikát chcela vlastniť. Inak, GoGov fanúšik som už viac ako tri roky. 
Dokonca som ho už aj stretla na zastávke – je veľmi vysoký ;) 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Na knihe sa mi páčilo ... všetko! Hlavne tie challenges (výzvy) na osobitných 
stranách a GoGov slovník na začiatku. 
 

Čo sa mi na knihe skôr nepáčilo? Ako by som poradila GoGovi, aby bola jeho knižka ešte lepšia? Nepáčilo 
sa mi iba to, ako bol v knihe občas nešťastne zalomený text – ľavá strana často nekončila bodkou, ale veta 
pokračovala na ďalšej strane, čo by nebol problém v prípade bežnej knihy, no v GoGovej knihe sa na pravej 
strane často nachádzala výzva alebo nejaký vtipný obrázok s krátkym komentárom, čo sa jednoducho 
nedalo prehliadnuť, a tak sa mi veľmi často stávalo, že som po prevrátení strany zabudla, ako veta, ktorá 
pokračovala na ľavej strane novej dvojstrany, vlastne začala. Poradila by som mu teda tak, aby sa každá 
strana končila bodkou. 
 

Ktoré životné rady od GoGa sa ti páčili najviac? Alebo sú v knihe, naopak, také, s ktorými nesúhlasíš? 
Mne sa páči Gogova rada ohľadom hejterov. Súhlasím s tým, že si z nich nemáme robiť ťažkú hlavu. 
Samozrejme, treba občas zvážiť, či nie sú ich komentáre konštruktívnou kritikou, ktorá nás môže niekam 
posunúť – iba vtedy si ich rady treba zobrať k srdcu a zlepšiť sa. 
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Našla som v knihe niečo, čo ma špeciálne zaujalo? Zaujal ma príbeh s Tobuscusom. Bolo to napínavé. 
Nevedela som, čo čakať, a to sa mi páčilo. Ešte som totiž ten príbeh od GoGa nepočula, takže to bolo pre 
mňa niečo nové. 

Viktória Tevecová, 7.A 
 

 
Prečo som sa rozhodla pre túto knihu? Po tejto knihe som siahla, pretože GoGo 
je môj obľúbený youtuber. Chcela som vedieť, o čom kniha je, lebo ju GoGo 
spomínal v ostatných videách. 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Páčilo sa mi, že mala pekné obrázky, bolo to 
o youtuberoch, čo je mne blízka téma. Navyše, nebola dlhá a nebola staromódna 
(išla s touto dobou). 

 

Ktoré životné rady od GoGa sa ti páčili najviac? Páčilo sa mi to, že čo je zdarma, to je zdravé, to je jedna z 
najlepších myšlienok tejto knihy! ;) 
 

Čo ma v knihe zaujalo? Zaujala ma posledná kapitola, v ktorej písal o tom, ako na knihe pracoval, 
a popritom sa rozprával s Bačom ;) 

Karin Kyrinovičová, 7.A 
 

 

Thomas Brezina: Upír zo zámku (z edície Klub záhad) 
 
žáner: detektívka pre deti a mládež 
 

obsah: Jupiter so svojím otcom išli do obchodu so starožitnosťami. Jupiterovi sa 
nepozdávala truhla, ktorá sa nachádzala v zadnej časti obchodu. Zavolal 
ostatných členov Klubu záhad a na ďalší deň sa tam išli pozrieť. Pred tým, ako 
odišla z obchodu pani Lenská, povedala svojmu synovcovi, aby sa k zadnej časti 
obchodu nepribližoval. Ale keď odišla, išiel tam. Spadol do truhly. Potom prišli 
Jupiter, Nick a Vicky. Začali sa diať zvláštne veci. Blikali svetlá. Priblížili sa k truhle 
a tiež do nej spadli. Ocitli sa v zvláštnom zámku. Všimli si tam muža, ktorý nemal 
odraz v zrkadle. Vicky zakričala, že je medzi nimi upír. Chcela naňho ukázať, ale 

on už tam nebol. Klub záhad sa o to rýchlejšie chcel dostať zo zámku. Zrazu ich oslovil nejaký muž. Vicky si 
myslela, že je to ten upír, a mala pravdu. Ale už bolo neskoro. Zavrel ich do miestnosti a chcel ich uhryznúť. 
Oni však našťastie ušli a vrátili sa späť do obchodu. Vyšli von a priali si, aby sa už upír neobjavil. Chcel 
členov Klubu záhad znova napadnúť, ale tentokrát ho už premohli nadobro. 
 
Prečo som sa rozhodla pre túto knihu? Mala som ju doma na poličke, celkom ma zaujal jej názov, tak som 
ju prečítala. 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Boli tam upíri a to bolo skvelé, pretože ja mám upirov rada – ale iba v knihách! Je 
to potom akési záhadnejšie a tajomnejšie. 
 

Čo sa mi na knihe skôr nepáčilo? Ako by som poradila autorovi, aby bola jeho knižka ešte lepšia?  
Dej začal gradovať až v tretej štvrtine knihy – autor mohol smelo stupňovať dej o čosi skôr. Navyše, 
častokrát bol dej neprehľadný pre časté „odveci“ odbočky či siahodlhé opisy. 
 

Ktorá z postáv sa mi najviac páčila a prečo? Predavačka pani Lenská. V knihách a filmoch mám rada 
divných ľudí, lebo sú smiešni. A pani Lenská bola divná a podráždená. 
 

Našla som v knihe niečo, čo ma špeciálne zaujalo? Prostredie zámku, v ktorom sa ocitli Vicky, Nick 
a Jupiter. A odvaha postáv. 

Tamara Hajduková, 7.A 
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Jacqueline Wilsonová: Darebáčky 
 
žáner: dievčenský román 
 

obsah: Mandy mala 10 rokov a šikanovali ju tri dievčatá z triedy – Kim, Sára 
a Melánia. Tieto tri ju prenasledovali cestou domov a sotili ju pod autobus. Mandy 
skončila s narazenou rukou. Keď prišla domov, tak si všimla neznáme dievča na 
záhrade pani Williamsovej. Volala sa Táňa. Riaditeľka zakázala Kim, Sáre a Melánii 
rozprávať na Mandy. Nerozprávali na ňu, ale robili grimasy a stále ju 
prenasledovali. Po škole sa stretla s Táňou a išli sa prejsť do parku. Cez prázdniny, 
kým bola pani Whitová – mama Mandy – v práci, sa o Mandy starala pani 
Williamsová. Táňa jej vysvetlila, že pani Williamsová je vlastne jej pestúnska 
mama. Na druhý deň išli dievčatá do nákupného centra, kde Táňu chytili policajti. 
Ukradla sveter z obchodu Indigo. Táňa sa musela vrátiť naspäť do detského domova. Mandy bola z toho 
veľmi nešťastná. Ako darček dala Mandy Táni dúhové fixky a Táňa jej dala jej najobľúbenejšie fialové tričko. 
Síce Táňa odišla, ale aj tak si stále písali listy. 
 
Prečo som sa rozhodla pre túto knihu? Veľmi dlho mi táto kniha ležala na poličke a veľmi sa mi zapáčil 
náznak obsahu na zadnej strane knihy. 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Na knihe sa mi páčilo to, že každá kapitola mala názov farieb, napr. modrá, 
indigová, dúhová, žltá... 
 

Čo sa mi na knihe skôr nepáčilo? Ako by som poradila autorke, aby jej knižka bola ešte lepšia? Niektoré 
témy tam boli až príliš rozpísané a niekedy ma to veľmi nebavilo. Inak vôbec neviem, čo by som Jacquelin 
Williamsovej poradila. Tá kniha bola proste bezchybná! 
 

Ktorá postava sa mi najviac páčila a prečo? Mandy – aj keď mala Táňa veľa chýb, Mandy to nevadilo, zo 
všetkého si robila srandu. 
 

Našla som v knihe niečo, čo ma špeciálne zaujalo? Zaujali ma slová, ktoré boli napísané kurzívou. 
 

Simonka Habodászová, 7.A 

Roald Dahl: Matilda 
 
žáner: román 
 

obsah: Hlavnou postavou tohto príbehu je drobné nežné a citlivé dievčatko 
menom Matilda. Má vynimočné schopnosti, je matematickým géniom a vôbec 
vyniká predpokladmi, ktoré by ste nepripisovali jej veku. Je to veľmi zvláštne 
a kuriózne, keď vezmeme do úvahy, že jej rodičia nemajú ani jednu z jej 
vlastností. Ich dieťa je nielen nadpriemerne inteligentné, ale aj veľmi etické, 
poctiví, nepoškvrnené a vzdelania chtivé. Odmalička ju niečo priťahuje ku 
knihám ako magnet a je oveľa vnímavejšia ako dospelý čitateľ. Ako jeden 
a polročná vedela správne rozprávať a poznala toľkoslov ako väčšina dospelých. 

Keď mala Matilda tri roky, naučila sa sama čítať. V štyroch rokoch už vedela čítať rýchlo a plynulo a začala 
sa dožadovať kníh. Háčik je v tom, že jej rodičia si jej veľkolepé nadanie vôbec nevšimli a okrem toho dcéru 
veľmi zanedbávajú. Otec je majiteľom automobilovej firmy a uzatvára nečisté zazmluvnenia. Matka sa 
venuje hazardným hrám. Cestičku za šťastím si Matilda musí vyšliapať úplne sama, až kým nenarazí na 
spriaznenú dušu s podobným príbehom – zhodou okolností na svoju triednu učiteľku. Matilda vymyslí 
úžasný plán, ktorý vyslobodí ju aj jej učiteľku z problémov za použitia svojich magických schopností. 
 

moja analýza knihy: Hlavným posolstvom tejto knihy, lepšie povedané autora, je poukázať na to, ako často 
dospelí deti podhodnocujú. Koľkokrát sa v nich skrýva oveľa viac, než si myslia, než predpokladajú a potom 
ich veľmi prekvapujú tým, čo všetko dokážu. Autor chcel upozorniť, ako sa pretláča životom jedinec, ktorý 
má úžasné, unikátne inteligenčné schopnosti, bystrý mozog, ale krehkú dušu a citlivé, poctivé srdce, plné 
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dobra, a ako ho nemilosrdne odkopávajú zaslepenci, čo nemajú ani štipku z jeho nadania a uvedomenia, 
ale napriek tomu vládnu svetom a robia najdôležitejšie rozhodnutia. Autor však taktiež spomína pravý opak 
– zaslepencov, ktorí si myslia o svojom dieťati oveľa viac, než v skutočnosti je, pozerajú sa naňho cez ružové 
okuliare, ale nemajú konštruktívnu kritiku, neposúvajú svoje dieťa vpred, nepomáhajú mu, pretože nevidia 
jeho skutočné možnosti a ciele, sú len pyšní a hrdí na svoju predstavu o nich a odmietajú z nej upustiť. 
Z extrému do extrému. Musím však privítať, že Matilda nebola len inteligentná a nadaná, ona bola aj 
uvedomelá a mala veľmi správne životné postrehy a uvedomovala si najdôležitejšie životné hodnoty a ciele. 
Bola správnym nepoškvrneným človekom, akým je skoro každý, kým sa nestane dospelým. Až sa pýtam, čo 
z nás zhodí morálne zásady a cit, ktoré akoby zmizli po dosiahnutí určitého veku. 

Petra Lȍrinczová, 9.A 

 

Okienko Zelenej školy 

 
 

Pre veľký úspech ohlasujeme  
ďalší zber papiera!  

 

Začíname už 11. apríla 2016!  
Zber potrvá dva týždne.  

Tak čo, prekonáme svoj rekord? ;)  
 

 

Aj naďalej zbierame PET-vrchnáčiky z fliaš! ;) 
 

Na našej škole zbierame vrchnáky. Pomôže to dobrej veci. 
Dňa 4. marca 2016 sme sa osobne presvedčili, že naši žiaci sú si 

toho veľmi dobre vedomí – chodili sme po triedach nášho                        
1. aj 2. stupňa a zbierali sme vrchnáčikové úlovky jednotlivých 

tried do veľkých vriec, ktoré teraz už len čakajú na vyzdvihnutie 
v niekdajšej triede vedľa kuchynky. Zber organizačne zastrešovala 
(okrem našej ochoty ) pani učiteľka Keszeghová, za čo jej veľmi 
pekne ďakujeme. A v syslení vrchnáčikov naďalej pokračujeme! 

 

Michaela Poláková, Simona Turianska (6.A) 
 
 

(P.S. A ak by ste už náhodou zabudli,  
prečo vlastne PET-vrchnáčiky zbierame, pozrite sa sem: 

http://www.horebpet.sk/komu-pomahame ;)) 

 
Zo „zelenej“ tvorby našich žiakov ;) 

Cádrova je zelená škola! 

 
Zelená škola je plná detí, 

každý ekológ k nej rýchlo letí. 
Každý ju má rád, 

nie je tu továrňový smrad. 
Zbierame tu gaštany i vrchnáčiky, 

v zime zasa kŕmime vtáčiky. 
 

Cádrova je proste sen, 
super je tu každý deň! 
Ak chceš niečo urobiť  

pre tento svet, 
lepšej príležitosti v okolí niet! 

Tak neváhaj a na Cádrovu sa zapíš, 
uvidíš, že nič nestratíš. 

 

Bianka Janitorová, 5.A 

http://www.horebpet.sk/komu-pomahame
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Náš čerstvo „zelený“ 2. stupeň 
 

Ako sme vás už informovali, 1. stupeň nám po jarných prázdninách krásne (aj) ozelenel.  
No ani naši druhostupniari sa nechceli nechať zahanbiť, a preto si chodby vedľa svojich tried vyzdobili 

nádhernými „zelenými“ projektmi. A ako to teda u nás teraz na 2. stupni vyzerá?  
Prikladáme fotodokumentáciu so špeciálnym piatackým vysmiatym bonusom ;) 

 

 
 

 

 
 

A na záver ešte dve výnimočné „zelené“ pozvánky: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vedeli ste, že okrem papiera a  
PET-vrchnáčikov zvyknú naši žiaci zbierať aj 

ropuchy? (A nielen Miško Ilavský ;)) I keď iba  
na krátku chvíľu, aby im pomohli pri ich 

každoročnej jarnej migrácii...  Správne, týmto 

vás pozývame na pomoc ropuchám! Sledujte 

v škole aktuálne info o tejto krásnej akcii a pani 
učiteľku Keszeghovú a dozviete sa viac ;) 

 

C
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! 



 

65 

 
 

 

Tešíme sa na Deň Zeme! 
 

Na Deň Zeme pomáhame, 
tú pomoc si užívame. 
Mobily sa vypínajú, 

odznaky za pomoc sa pripínajú. 
 

V koši končia odpadky, 
čistíme všetky záhradky. 

Po dobrej práci čistejšia je Zem 
a ja ju aj naďalej čistú mať chcem. 

 
Tatiana Turianska, Ninka Nováková (5.A) 

 
Hanka Stoláriková, 5.A  →

A je to tu!  
 

Blíži sa jedna z najdôležitejších udalostí  
„zelenej“ sezóny:  

 

Deň Zeme!  
 

Na našej škole ho spoločne  
s vami a vašimi rodičmi oslávime  

 

v sobotu 23. apríla 2016  
 

už tradičnou brigádou, ktorou si opäť zveľadíme 
a skrášlime areál našej školy!  

 

Všetci ste srdečne pozvaní! Tešíme sa na vás! 



 

Oznamy 
 

 

V stredu 6. apríla 2016 sa koná celoslovenské deviatacke  
Testovanie 9! Preto majú žiaci 2. stupňa (samozrejme, okrem našich 

deviatakov ) v tento deň riaditeľské voľno. 
Deviatakom držíme palce ;) 

 
Predškolákov a ich rodičov pozývame na zápis detí do 1. ročníka  
pre školský rok 2016/2017, ktorý sa uskutoční: v piatok 8. apríla 

2016 (od 14.00 hod. do 18.00 hod.) a v sobotu 9. apríla 2016                       
(od 8.00 hod. do 12.00 hod.) v priestoroch budovy 1. stupňa. 

 
V prvej polovici mája vás žiaci 1. stupňa pozývajú na tradičnú 

Literárnu čajovňu! (Presný dátum sa ešte včas upresní ;)) 
 

 

 
Všetkým 

našim čitateľom a priaznivcom 

prajeme krásne veľkonočné sviatky! 
 

redakcia Cádrovín 
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