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Čitatelia Cádrovín,  

vedeli ste, že čítate 3. najlepší 

školský časopis na Slovensku? 
 

Redakcia Cádrovín oslavuje!  
 

 
Naša škola totiž získala za časopis Cádroviny v súťaži PRO SLAVIS 2015 vynikajúce 3. miesto!  

 

Súťaž PRO SLAVIS je prestížna celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov  
MŠ, ZŠ, SŠ a ŠŠ, ktorú každoročne organizuje Dom Matice slovenskej v Žiline, pričom toto je  
už XVII. ročník súťaže. Znamená to teda, že naše Cádroviny uspeli v konkurencii školských 

časopisov z celého Slovenska, a to na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie.  
Veľmi sa tešíme z jej rozvážneho úsudku a vyberaného vkusu :-) a našim priaznivcom a 

verným čitateľom ďakujeme za ich čitateľský záujem, ktorý nás stále motivuje  
k ešte lepším žurnalistickým výkonom ;) 

 
Vaša hrdá redakcia :-) 

 
P.S. A aby ste videli, že táto tlačová správa nie je  

žiadnou novinárskou kačicou, ale informáciou 
prepisujúcou dejiny nášho-vášho obľúbeného periodika, 

pripájame i dôkazový materiál – fotografiu diplomu,  
ktorý si naši zástupcovia osobne prevzali na slávnostnom 

vyhodnotení súťaže z rúk jej usporiadateľov  
dňa 19. novembra 2015 v priestoroch Starej radnice  

mesta Žilina na Mariánskom námestí. 
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Editoriál 

 
Opäť sa k nám nezadržateľne blíži zima a aj to je jeden z dôvodov, 

prečo práve teraz držíte v rukách predvianočné špeciálne číslo 
našich Cádrovín. Ďalším dôvodom je – ako inak – Vaša neskonalá 

túžba siahnuť po kvalitnom „čtive“ na dlhé zimné večery ;) 
(Úspech Cádrovín v súťaži PRO SLAVIS 2015 je dôkazom,  

že s Vaším nadšením pre náš časopis v tom nie ste sami ;))  
Ani nehovoriac o tom, že kúpou tohto čísla ste na Vianočnej burze 

našej školy prispeli na dobrú vec – 75 % z finančného výťažku 
burzy poputuje pre potreby školy, zvyšných 25 % škola venuje 

Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou na Kramároch. 
 

Vonku začína mrznúť a snežiť a deti vyliezajú z domov so sánkami 
alebo lopármi, len aby si mohli užiť prvý sneh. Dospelí zase 

hundrú na dopravné zápchy na cestách a zamrznuté chodníky. 
Každý vníma zimu inak. Niekto sa teší z atmosféry blížiacich sa 
sviatkov, niekto sa teší viac na prázdniny a dni voľna, niektorí  

by možno zimné obdobie najradšej vymenili za letné slnečné dni. 
Nech je, ako chce, nemali by sme zabúdať na posolstvo Vianoc, 
ktoré vnímame ako sviatky pokoja, rodinnej pohody a radosti. 

Všetci sa tešia z darčekov, ktoré dostali, dokonca aj vtedy,  
keď ozdobný baliaci papier skrýva len ten tradičný pár ponožiek. 
Každý darček by mal byť predovšetkým darovaný z lásky a to je 

hlavné. (I keď opatrne cez sviatky s rumovými pralinkami 
a likérovými špicmi, lebo keď vám nejaký policajt daruje pokutu, 

asi to len z lásky nebude :)) 
 

V mene celej redakcie Vám prajem príjemné strávenie  
vianočných sviatkov, ktoré Vám – ako pevne v redakcii  
veríme – spríjemní aj čítanie nášho časopisu, v ktorom  

sme si pre Vás pripravili opäť pestrú žurnalistickú nádielku ;) 
 
 
 

Mia Gaburová, 
šéfredaktorka 
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Jeseň či zima, poézia je príma! 
 
Duch straší 
 

Milý pánko duch  
je iba vzduch. 
Rád straší 
a malé deti plaší. 
 

V strašení je najlepší, 
každého trochu vystraší. 
Ááááááá, pomoc, 
toto je strašidelná noc! 
 
Lucia Kováčová, 4.A 

Halloween 
 

Halloween sú samé masky, 
sú pod nimi krásne krásky. 

Vyrábujú ich, kupujú, 
z nich sa potom radujú. 

 

Koledujú na uliciach, 
duchovia strašia vo zvoniciach. 
Pred každým domom zastanú, 

sladké cukríky dostanú. 
 

Halloween je naj naj naj! 
S maskami sa stále hraj. 
A keď skončí skvelá noc, 

všetky deti sú smutné moc. 
 

Nina Nováková, 5.A 

Stromček 
 

Každá rodina už má svoj strom,  
malý červík občas býva v ňom. 
Vyhodím ho von oknom, 
a potom doň udrie hrom. 
 

Potom sa rýchlo vyparím, 
vlastníka stromu obarím. 
Stromček už i mne doma svieti, 
okolo sú šťastné deti. 
 

Aj ja som tiež šťastná, 
aj keď mám omrznuté ďasná. 
 
Tamara Dimunová, 5.A                                                                                                                           
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Vianočné čaro 
 

V izbe stromček je postavený, 
do vianočného čara nás ponorí. 

Stôl je vianočne prestrený, 
jeho biely obrus je náramný! 

 

Kapor je na stole, 
okolo seba má oblátky malé. 

Darčeky sú pod stromom 
so stuhou zelenou. 

 

Sane vonku stoja, 
zvončeky zvonia, 
nuda už skončila! 

 

Lucia Kováčová, 4.A 
 

Sneží, nesneží... 
 

Sneží, nesneží, to je nám fuk, 
veď nám na záhrade stojí náš buk. 

Otec zobere klin, urobí ťuk, 
už nám na záhrade nestojí buk. 

Ešte ho rozreže napoly, 
mama na nás kričí: „Deti, poďte do školy!“ 

 

V škole nás učia abecedu, 
učia nás ju pekne do radu. 

Vianoce sa blížia, 
vôbec nám neublížia. 

Už sú za rohom, 
napichnem vás parohom. 

 

Peter Fedor Bachratý, 4.B 
 

 

Čo to darček šepol? 
 

Jeden darček čosi šepol,                                                        „Ide mu to rýchlejšie, 
ďalší k nemu pribehol:                                                   rozbaľuje to pyšnejšie!“ 
„Čo si šepol, kamarát?“                                                       „Už som veru odbalený!“ 

„Už sa v rožteku trhám tam!“                                               „Ja som ešte obalený.“ 
„Už ťa niekto rozbalí?“                                                       „Zo mňa sa dieťa teší, 

„Hej, len ide mu to pomaly!“                                                           aj keď vonku prší.“ 
„Veď to vidím.                                                                    „Už aj ja som voľný, 

Ááááá, ja sa trhám niekým iným.“                                    a páčim sa pánovi!“ 
 

Lucia Kováčová, 4.A 
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Zimné časy 
 

Cez zimu sú sánkovačky, 
už skončili jesenné oberačky. 

A keď zo sánok spadneme, 
hlavou v snehu budeme. 

Zasnežené je Slovensko naše, 
kone už nechodia na letné paše. 

Ružové sú naše líca, 
na guľovačku sme zobrali aj môjho strýca. 

Keď sa skončia zimné časy, 
predavačky majú prázdne kasy. 

Končí sa už zima, 
odzdobovať stromček bude drina. 

 

Nina Nováková, 5.A 
 

 
 

O bielej vločke 
 

Biela vločka letela 
po zimnej krajine. 
A dobre vedela, 

kam ide. 
 

Letí svetom osvieteným 
okolo seba sa pozerá, 

zastane pred hrobom umiestneným, 
z diaľky naň pozerá. 

 

Na človeka vnútri pamätá sa, 
bola to krása, 

človek, čo stále hrá sa, 
ten má sa. 

 

No ona prekliata smrťou, 
pomaly sa stráca, 

nerobila to s chuťou 
teraz je pre ňu iná práca. 

 

Teraz šťastie roznášať musí 
pre druhých, 

snehové vločky 
vôkol trúsi. 

 

Detský smiech ju napĺňa 
a ona pomaly ožíva, 

biele vlasy, čierna noc, 
zase získala ľudskú moc.

Mia Gaburová, 7.A 

 
 

Silvester 
 

Blíži sa veľká párty, 
nebudú žiadne hazardy! 

Párty?! Aká?! 
Silvestrovská! Taká! 
Bude aj ohňostroj, 

zábava má veľký postoj! 
Bude šampanské, 

radosť má miesto kráľovské! 
Nový rok prišiel, 

starý od nás odišiel! 
 

Lucia Kováčová, 4.A 
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Hurá, hurá, Vianoce! 

 
 

Hurá, hurá, Vianoce, 
tešíme sa velice. 

Zjeme kapra z udice  
a koláče z krabice. 

 
 

Vločka za vločkou sa valí, 
zima nás oziaba v tvári. 

Mrázik štípe na líčka, 
v domčeku ligoce sa jedlička. 

 

Ježiško je pod oknami, 
darčeky nám prináša, 

pod stromček ich všetky zloží 
a zobne si z koláča. 

 
 

Teší sa mamka, ocko, detičky, 
dedkovia aj babičky, 
hurá, hurá, Vianoce, 
všetko sa tu ligoce.

 
 

Ema Garayová, 4.B 
 

 
 
 

Vianoce 
 
 

Sú tu sviatky pokoja, 
všetci už čakajú v blízkosti dvier, 
kedy sa zázračne zvečera otvoria 

a do duše vojde láska a mier. 
 
 

Emma McKillop, 4.B 
 
 
 
 

Zima 
 

Na zimu je všetko biele, 
všetci máme rôzne ciele. 

Zábava je cez zimu, 
v aute už nepúšťame klímu. 

 

Vonku chumelica zúri, 
neprefúka nám naše múry. 

Zvieratá už dávno spia, 
toľko spánku im aj prospieva. 

 
Tatiana Turianska, 5.A 
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Mikuláš, otužuj sa! 

 
Medveď už v brlohu tvrdo spí, 
mačka v pelechu šťastne sní. 

A z vody vyrástli cencúle zrazu, 
na Mikulášovej brade držia vďaka mrazu. 

Zamrzla už i naša strecha, 
do fúzov Mikulášovi za teplom vliezla blcha. 

 

Mikulášovi trčia už i cencúle z nosa, 
asi bude vonku riadna kosa. 

Obliekol si kabát teplý, 
cencúle už trocha zmäkli. 

Už o chvíľu cencúle sa rútia dole, 
jeho nosné dierky sú už zase holé. 

 
Slobodne sa už Mikulášovi dýcha, 

i keď ešte stále kýcha. 
Čižmičky mu premokli, 

už sa celý zamokril. 
Doma si pustí seriál Mikulášovia neplačú 

a už mu nie je do plaču. 
 

Je on veru veľký chlap, 
na dobré časy spomína rád, 

popod fúzy sa usmeje 
a teplého čaju si upije.

 
Ester Svitková & Sára Pigová, 5.A 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vianoce sa blížia! 

 
Hurá, sú tu Vianoce! 
Stromček sa ligoce, 

deti sa radujú, 
mamy sa stresujú. 

 
Veselé Vianoce, 
dni plné pokoja, 

už sa blížia 
do nášho domova. 

 

Najkrajšie sú Vianoce, 
dni krásnych chvíľ, 

ktoré trávime všetci 
s nadšením. 

 
Už budú Vianoce, 

už sa tešíme, 
čo si pod stromček 

pripravíme. 
 

 

Ešteže sú každým rokom, 
ale vlečú sa teda slimačím 

krokom! 
 

O chvíľu však slimák 
dorazí do cieľa 
a u nás bude 

sviatočná večera.

Aicha Julie Sene, 4.B 
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Kam sa pôjdu ukryť ježe? 

 
Sneží, nesneží, 

kam sa pôjdu ukryť ježe? 
Vymyslím ja básničku, 
ukážem im cestičku, 

kam sa pôjdu ukryť ježe, 
keď sneží! 

Nájdeme im jaskyňu, 
takú teplú perinu, 

do ktorej sa ponoria 
a krásne sníčky tíško snia. 

 
Emma McKillop, 4.B 

 

Vločka 

 
Vločka, to je  vec krásna, 

každá je nádherná a vzácna. 
Padá z neba na zem, 

to je krása, to vám poviem! 
Vločka tvorí sneh, 

Pst! Žiadny posmech! 
Vločka má vkus 

a má na to iba jeden pokus! 
Chceš sa hádať či nie? 

Každý ti to povie! 
 

Lucia Kováčová, 4.A 
 

Vianoce 
 
 

 
Super sú tie Vianoce, 

po obchodoch sa každý moce. 
Nakupuje darčeky, 

dáva na ne božteky. 
 

Rozsype ich pod stromček, 
zaplní nimi celý domček. 

Keď ich nájdu deti, 
srdiečko im svieti. 

 
V izbe ich dnes majú, 
stále sa s nimi hrajú. 

Teraz sa končí moja báseň, 
v kuchyni už znie vianočná pieseň.

 
Nina Nováková, 5.A 
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Mikuláš 

 
„Na čo čakáš?“ 

„Príde k nám Mikuláš!“ 
„Ty ho nepoznáš?“ 

„Poznám, áno!“ 
„Naňho čakám, haló!“ 
„Máš ten sviatok rád?“ 

„Ak je so mnou kamarát.“ 
„Čistíš si čižmičku?“ 

„Na to mám mamičku.“ 
 

Lucia Kováčová, 4.A 
 

 

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

 
V M E D O V N Í K Y S T R O M Č E K S K O U O L Z IA 

S N E H R A O Š Z U A H A D R A B D O C R O Z M I N 

O B L Á T K A D V E N T N Ý V E N IE C N I K D M N V 

O R C O P K A P O R A S O L E C O N IA V P O O L A C 

Z V Y K U P E Č Z Č P R Á Z D N I N Y R K S B V K I 

U P O K R U M I R H V I E Z D Y I M L A S K Y Z U I 

K L I S N E H U L IA L A D U Z O L I L A S K A U M R 

E M R A Z M Z R O D I N A U G D A R Č E K R L A I P 

O P A T K Y C E N C Ú L E I M P E Č E N I E I S K O 
 

medovníky, stromček, ozdoby, Mikuláš, Vianoce, zima, mráz, adventný veniec, sneh, ľad, 
oblátka, vak, hviezda, láska, darčeky, rodina, cencúle, zvyk, rum, prázdniny 

Petra Zaborski, 5.A 

 

 
 
 
 
 

Koľko sviečok treba dať 
správne Ježiškovi                

na narodeninovú tortu? 
(Pozor! Nepliesť si 

s adventným vencom.) 
 

Bianka Janitorová & 
Tamara Dimunová, 5.A 

 
 

Môže byť živý i umelý, 
po hodinke driny                 

už je hotový. 
Čo je to? 

 

Jeden deň v novembri, 
čo môže zmeniť celú zimu. 

Tak dúfajme, že nebude 
na jej meniny snežiť. 

Ktorý deň to je? 
 

Tatiana Turianska, 5.A
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1. Kto vystupuje v cirkuse? 

2. Zviera s dvoma hrbmi 

3. Druh ovocia na A 

4. Múdry ako ..... (doplň zviera) 

5. Čo pozerávame? 

6. Druh oblečenia na N 

7. Doplň ja b...... v byte 

8. Aké je niečo, keď to kúpiš? 

9. .......... a zelenina sú zdravé 

10. Lesné zviera žijúce v stromoch 

11. ........,  Široký a Bystrozraký 

12. Zviera žijúce v rieke 

13. V zoo nájdeme aj o..... 

14. Je to na strome, má to listy 

Natália Hatyinová, 4.B  & Kristína Hudecová, 4.A 

Zabavme sa aj cez Vianoce ;) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. m m m m                           

    2.                                    

   3.     m m     

   4.           

   5.       m m m  

   6.           

  7.            

   8.           

   9.           

   10.           

11. m             

   12.           

   13.           

   14.           

Tip na originálny a 
nízkonákladový betlehem ;) 
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Vianočné maľovanky pre najmenších 
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Test priateľstva 
 

Aj vás už otravuje tá každodenná neistota pri rozlišovaní vášho tretieho a štvrtého  
najlepšieho kamaráta či kamarátky? Chceli by ste vedieť objektívne posúdiť silu  

vášho priateľstva? Alebo sa proste nudíte na hodine a váš spolusediaci nevie prestať vyhrávať 
v piškvorkách? Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali „áno“, tento článok, objasňujúci 

vedecké bádateľské pokroky na poli merateľného priateľstva, je určený práve vám! ;) 
 

Tento zaručený test Vám pomôže zistiť, s ktorým kamarátom či s ktorou kamarátkou  
si rozumiete najviac! Ako na to? Postup je jednoduchý: 

 

 nájdite si kamarátov; 

 vyberte si z nich jedného, ktorého chcete otestovať; 

 urobte si zoznam vecí, činností atď., v ktorých chcete otestovať vašu  
vzájomnú názorovú zhodu – môžete sa napr. inšpirovať našimi tipmi v tabuľke; 

 každú vec ohodnoťte príslušným počtom bodov,  
a to na stupnici od 0 („nemám rád“) do 10 („milujem“) vy aj váš priateľ; 

 výsledky zaznamenajte do tabuľky – jeden stĺpec vypĺňate vy, druhý stĺpec váš kamarát; 

 do tretieho stĺpca zapíšte rozdiel v získaných bodoch za každú položku; 

 čísla v treťom stĺpci následne sčítajte a výsledok odčítajte od čísla 100; 

 číslo, ktoré Vám vyšlo, predstavuje informáciu, na koľko percent ste dobrí priatelia. 
 

Tabuľka na ilustráciu: 
 

 úplne neznáme dievča  
menom Karin :) 

úplne neznáme dievča  
menom Mia :) 

 
 

 
 

 

 
 

rozdiel 

modrá farba 8 7 1 

teplé letné dni 5 5 0 

bodkovaný vzor 7 4 3 

studené dni 9 7 2 

čierna farba 9 5 4 

kone 2 8 6 

pásikovaný vzor 6 4 2 

pop music 7 8 1 

zelená farba 7 9 2 

horúca čokoláda 9 9 0 

   21 
 

100 – 21 = 79 % 

↓  
Mia a Karin sú dobrými kamarátkami na 79 %. 

  
P.S. Tento test treba brať, samozrejme, s rezervou ;) 

 
Karin Kyrinovičová, 7.A 
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Všetko, čo ste o vianočných sviatkoch vždy chceli vedieť,  
ale báli ste sa opýtať – v podaní našej 4.B ;) 

 
Hoci Vianoce slávime každý rok, položte si ruku na srdce – vedeli by ste bez zaváhania 

odpovedať na nasledujúce otázky? Pozrite sa na to, ako sa s tým pochlapili naši štvrtáci ;) 
(Skutočne správnu odpoveď na každú otázku sa dozviete v priloženom komentári v zátvorke.) 

 
 
 
 
 

Kto je Mikuláš?  

 

 „Každý z nás, kto má dobré srdce a vie druhého obdarovať.“ 

 „Nadprirodzená bytosť alebo je to aj môj ujo.“ 

 „Ten, kto dáva dobrým deťom sladkosti a zlým cibule,  

ale to sa asi len tak hovorí.“ 

 „Fúzatý dedko, ktorý dáva aj cibuľu, zemiaky, ba až uhlie.“ 

 „Bol to dobrý človek, biskup. Dnes sú to rodičia.“ 

 

(Sv. Mikuláš sa narodil pravdepodobne okolo roku 270 v Patare, v 4. storočí bol biskupom                               

v meste Mir v Malej Ázii. Po celom svete ho preslávila obrovská skromnosť a dobrota. Nikdy nedal ľuďom, 

ktorým pomohol, žiadnu šancu, aby sa mu mohli aspoň poďakovať. Mikulášovi životopisci zaznamenali 

jednu noc, počas ktorej nepozorovane podaroval trom chudobným dievčatám peniaze na veno.                             

Od tejto povesti bol odvodený aj ľudový zvyk obdarovania detí v noci tak, aby to nevideli.) 

 

Prečo má americký Santa Claus červeno-biely odev? 

 

 „Lebo červená znamená lásku a rodinu a biela sneh.“ 

 „Lebo sa tie farby k sebe hodia a jemu sa páčia.“ 

 „Je to šik.“ 

 „Lebo biela je anjel a dobro a červená je čert a zlo.“ 

 „Je to moderné aj pre Ježiškových kamošov.“ 

 „Je to tradičné a tradície treba dodržiavať.“ 

 „Dobre ho to zamaskuje.“ 
 

(Málokto vie, že ešte v 19. storočí bol Santa Claus oblečený                  

v dúhových farbách. Vďaka reklamnej kampani Coca-Coly je však                    

od roku 1931 zobrazovaný v červeno-bielom kostýme.) 
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Prečo americký Santa Claus vstupuje do domov komínom? 

 „Aby sa zohrial.“ 

 „Aby si ho všimli.“ 

 „Nikdy nevie nájsť kľúče alebo sa nevmestí do výťahu.“ 

 „Je špión a chce byť v utajení.“ 

 „Aby ho deti nevideli a to platí aj pre rodičov.“ 

(Tento „zvyk“ Američania prevzali z Laponska.                                              

V minulosti tu ľudia žili v príbytkoch s jediným otvorom – s dierou,                      

ktorá bola dverami i komínom súčasne.) 

 

Odkiaľ pochádzajú umelé vianočné stromčeky? 

 „Z továrne na plasty a potom z Lidla.“ 

 „Podľa mňa z umelého lesa, veď čo už dnes nie je možné?“ 

 „Pochádzajú z Číny, odtiaľ je všetko.“ 

 „Z továrne, ktorá vyrába všetko umelé, pomaly aj Vás.“ 

(Prvý „neživý“ vianočný stromček síce vymysleli Nemci                                

(bol vyrobený z husieho pera), ale ako prví sa pustili do výroby 

umelého stromčeka začiatkom 20. storočia Američania.                           

Bol z materiálu, z ktorého sa vyrábajú aj záchodové kefy.) 

 

Kto vymyslel vianočné gule? 

 „Made in China.“ 

 „V Amerike vo vianočnom guľovom obchode.“ 

 „V New Yorku.“ 

 „Ľudia, ktorí boli vo vesmíre a videli tam samé gule.“ 

 „Podľa zemegule sú vymyslené.“ 

 „Ten, kto chcel, aby vianočný stromček nebol holý.“ 

 „Nejaký pán profesor z Ruska cez prvú svetovú vojnu.“ 

 „Asi Eskimáci, k nim mi to pasuje.“ 

 „Einstein, aby boli Vianoce krajšie.“ 

(V roku 1889 ich ako prvý navrhol a začal vyrábať Francúz Pierre Dupont z krehkého fúkaného skla.) 

 

Ktorá vianočná pieseň sa stala najhrannejšou v histórii? 

 „Jingle Bells.“ 

 „Merry Christmas.“ 

 „Roľničky, roľničky.“ 

 „Poďme všetci do Betléma.“ 

(Je ňou skladba White Christmas od Binga 

Crosbyho z roku 1941. Zložil ju Irving Berlin 

a vďaka 50 miliónom kusov predaných albumov 

sa dostala do Guinessovej knihy rekordov.)
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Červená ruža je tiež symbolom Vianoc. Kde má svoj pôvod? 

 „Vypestovali ju vedci kvetov.“ 

 „V Betleheme.“ 

 „Nevedela som ani, že existuje.“ 

 „V srdci.“ 

 „V Maďarsku.“ 

 „Ružu červenú pestuje Santa.“ 

 „Vznikla tak ako ostatné ruže, bola zasadená do zeme.“ 

 „Z Ázie, z Číny – tú môžem dať do každej odpovede.“ 

 „Tak toto fakt neviem! Dôvod ísť na google.“ 

(Skutočný názov tzv. vianočnej ruže je prýštec najkrajší. Dostala sa k nám až z ďalekého Mexika,                                     
kde ju tamojší obyvatelia používali v liečiteľstve. Ale pozor, je jedovatá!) 

 
 

Kde vznikla najznámejšia koleda Tichá noc, svätá noc? 
 

 „Na Slovensku počas jednej tichej noci.“ 

 „V Betleheme.“ 

 „Neviem.“ 

 „Myslím, že v jednom kostole, lebo myši raz v noci zožrali          

notový zápis jednej vianočnej piesne a kostolník rýchlo                        

do rána skomponoval túto pieseň, lebo ju ráno musel zahrať.“ 

(Svoje korene má v Rakúsku a v roku 2018 oslávi už svoje dvesté výročie. Za ten čas obletela                             

celý svet a bola preložená asi do tristo jazykov a nárečí sveta.) 

Bonus: Čo vieš o pôvode darčekov a čo by si o nich odkázal malým deťom? 

 „Darčeky nosia rodičia, ale malým deťom hovorím, 

že ich nosí Ježiško, aby som im nepokazil ilúzie                                     

a aby neboli naštvané, že som im tie ilúzie pokazil.“ 

 „Dáva ich Ježiško podľa toho, aký si.“ 

 „Nosí ich Ježiško, keď zazvoní. Určite Ježiško.“ 

 „Rodičia, lebo sa v istú chvíľu tajne vytratia.“ 

 „Nosia ich rodičia, to sa iba tak tvária, že je to Ježiško.“ 

 „Ja viem, že dedo Mráz neexistuje, ale deťom by som  

odkázal, že darčeky nosí určite dedo Mráz, aby mali pekné detstvo.“  

 „Darčeky nosí Ježiš Kristus, malým deťom by som povedala, že Ježiško.“ 

 „Ja by som povedala malému dievčatku, že keď bude veriť, tak príde Ježiško; ale keď neverí,                         

tak sa do toho musia montovať rodičia.“ 

 „Rodičia ich kupujú, potom zacingajú a sú z toho viac happy ako my.“ 

 „Darčeky sú od Ježiška a niektoré od maminy a tatina; Ježiško je veľmi dobrý človek, ale to je                           

aj mamina a tatino.“ 

 „Ja si myslím, že darčeky nenosí Ježiško, ale viac nepoviem; každý na to musí prísť sám.“ 
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Štvrtáci píšu Ježiškovi 
 

Už ste písali Ježiškovi? 
Naši štvrtáci áno! Tak nezaváhajte ani vy, kým je ešte čas.  
Chopte sa brka a siahnite po poslednej strane tohto čísla.  

A, samozrejme, nezabudnite poslúchať! ;) 

 

 

 
  

 
 

„Milý Ježiško, 
 

som veľmi rád, že Ti môžem napísať aj ja. 
I keď si myslím, že som sa tento rok 

neposlušne správal. A nemal som ani dobré 
známky, takže by som si asi veľa hračiek 

nezaslúžil. Najviac asi tak tri hračky, 
ale viac nie. No aj tak sa teším, že som 
vôbec na Zemi. Takže mám podľa mňa 

šťastie, že sa moji rodičia spolu zosobášili. 
Takže som veľmi šťastný. Ale chcel by som 

aj päť hračiek, takže ich tu pre istotu 
napíšem: auto na ovládanie, veľa Lego City, 

GTA 5 a ďalšie iné podobné hračky. 
Vďaka!“ 

 
Francesco Asaro, 4.B 

 

„Milý Ježiško, 

 

pre mojich príbuzných Ťa prosím  

o zdravie, šťastie, lásku.  

Rodičov som celkom poslúchala.  

Na Vianoce si prajem podlhovastý 

peračník a MP3. Tento rok som bola 

v Bulharsku, bolo tam dobre,  

hrala som sa tam s mojou sesternicou, 

ktorá je odo mňa mladšia o tri roky. 

Tento rok nastúpila do školy.  

Pred spaním sme so sesternicou 

a strýkom pozerali rozprávky.  

Mňa to síce nebavilo, ale chcela som, 

aby sesternica mala radosť.“ 
 

Alžbeta Karabelev, 4.B

 
 
 
 

„Milý Ježiško, 
 
píšem Ti tento list v mene všetkých žiakov našej základnej školy na Cádrovej.  
Pod stromček by sme si u Teba chceli objednať tieto vecičky: lievik na prelievanie 
vedomostí do hlavy; poukážky na: „mám polhodinovú prestávku“, „sadnem si,                     
kam chcem“, „výber na pani učiteľky“, „doučovanie“; do každej triedy                                   
jednu interaktívnu tabuľu; notebooky namiesto učebníc; hodinu, keď žiak učí učiteľa, 
a na Vianoce si prosíme SNEH! Ďakujeme, budeme šťastní tak či tak! 
 

S radosťou posielajú decká zo ZŠ s MŠ, Cádrova 23, Bratislava.“ 
 

Nina Benková, 4.A 
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„Milý Ježiško, 
 

ja si myslím, že som sa tento rok správal dobre. Neviem, čo si myslíš Ty. 

Zažil som veľa pekných zážitkov. Byť štvrtákom je super! Ja by som si prial 

Lego Technic. Môjmu bratovi a tatinovi by som doprial nejakú vstupenku 

na futbalový zápas. Mame by som doprial napr. nové hrnce a časopisy. 

Najviac ma teší, keď sme všetci pri stromčeku.“ 
  

Marek Stolárik, 4.B 
 
 

 
 

 
„Milý Ježiško, 

 

tento rok som poslúchala a trošku aj 
neposlúchala! Tento rok som zažila 
super letné prázdniny – bola som 

u sesternice aj s babkou vo Vysokých 
Tatrách. A cez jesenné prázdniny som 
bola  u spolužiaka zo školy. Tento rok 

by som si priala na Vianoce  
pod stromček tričko, Lego Friends,  
3D puzzle Eiffelovky, šik oblečenie  

pre mňa, najmä tutu sukňu. Pre mamu 
by som si priala, aby si jej doniesol 
mäkký pulóver. A tatovi také auto, 
ktoré sa dá ovládať na diaľkové 

ovládanie.“ 
 

 Natália Hatyinová, 4.B 

 
 „Milý Ježiško, 

 

ja som trocha poslúchala, no často som 
pri učení plakala a niekedy som bola 

nervózna kvôli mojej sestričke.  
Tak ak chceš, môžeš mi doniesť hračky, 

ale ja si myslím, že si ich až tak 
nezaslúžim. Ja som zažila pekné 

prázdniny, teraz cez jesenné prázdniny 
som bola vo Viedni. A ešte  cez letné 

prázdniny som bola v Mederi a vo 
Vysokých Tatrách. Moja mama by chcela 

nové maľovátka. Ja by som si priala 
smajlíkové dlhé tričko, jednu bábiku 

Equestria Girls Rainbow Dash a poníka 
Applejacka a Lego Friends – Plážový 

dom. Môj tato si prosí novú  
stavebnicu auta.“ 

 

Ema Garajová, 4.B
 

 
 

 

 

„Milý Ježiško, 
 

cez tento rok som bol u kamoša na chate aj na byte a aj on bol u nás doma.                     

Bol som s rodičmi a sestrou aj na dovolenke. A aj u babky a tety. Ja si myslím,                

že cez tento rok som bol dobrý. Ja by som chcel na Vianoce legové auto                           

na ovládanie. A svojim rodičom by som dal oblečenie a veci, čo by chceli.        

A mojej sestre by som tiež dal niečo, čo by sa jej páčilo.“ 
Filip Kyrinovič, 4.B 

 
 

 

 

 
„Milý Ježiško, 
na Vianoce si prajem Lego vlak, vysielačky, Xbox 360, GTA 5. Mame a tatovi dones, prosím, 
nový televízor a lampu na nočný stolík. Zorkovi fingerboard. Tento rok som aj neposlúchal, 
ale viac som poslúchal. Veľmi sa teším! Dúfam, že napadne sneh, aby som sa mohol 
bobovať alebo lyžovať. Keby nenapadol, bol by som smutný. Tento rok bolo celkom dobre, 
letné prázdniny boli super, boli sme všelikde. Keď sa začala škola, tak ma to nepotešilo, 
lebo pomyslenie na domáce úlohy bolo hrozné.“                                         

      Jakub Čulík, 4.B 
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Predvianočné užitočné rady a tipy 
 

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

 

Ako chytiť falošného Ježiška? 

Poznáte to: celý rok sa tešíte na tradičné Vianoce, 
sviatky pokoja a rodinnej pohody, a zrazu sa k vám domov                 
(a akurát v deň D) nakýbľuje (takmer) neviditeľný samozvaný 
darca s horou darčekov, ktorý sa vydáva za Ježiška. Navyše, 
vzhľadom na jeho výborné načasovanie príchodu máte 
podozrenie, že daná osoba už roky spoľahlivo spolupracuje 
s vašimi rodičmi, každoročne vás vyháňajúcich okamžite si ísť 
umyť zuby po štedrovečernej večeri. Vy však viete, že to pravý 
Ježiško nebude, pretože ten určite vie, ako veľmi potrebujete 
ten najnovší iPhone od Apple, o ktorý ste ho prosili! Stačilo! 
Treba zasiahnuť! Ako? Čítajte ďalej a dozviete sa viac! 

Na chytenie falošného Ježiška budeme potrebovať: 300 ml mlieka, aspoň 3 koláčiky                              
(napr. čokoládový, vanilkový, punčový), pevné lano (dlhé asi 310 cm), veľa ihličia, zvonček. 

Postup je jednoduchý: Najprv nalejeme mlieko do pohára a následne ho položíme na malý stolček                       
pri stromčeku. Odporúčam teplé mlieko. Vedľa mlieka položíme tanier so sušienkami, koláčikmi a upravíme 
ich tak, aby vyzerali ako z vianočnej reklamy. Lano priviažeme o kmeň stromčeka (odporúčam mať 
stromček na zemi) a o sušiak na prádlo. Vznikne nám napnuté lano asi do úrovne lýtok. Pod a za lano dáme 
vééééľa ihličia a zvonček si schováme do vrecka na nohaviciach. Potom zacingáme zvončekom, aby sme 
dali falošnému Ježiškovi signál (pravý Ježiško žiadny signál nepotrebuje, pretože má vždy situáciu                              
pod kontrolou) a potom čakáme. Keď začujeme krik, znamená to, že falošný Ježiško o lano zakopol 
a dopadol do mäkkého ihličia. Keď bude v šoku z toho, čo sme si naňho pripravili, zviažeme ho zbytkom 
lana a skryjeme do pivnice. Tam slávnostne odhalíme jeho identitu, zapíšeme si číslo občianskeho preukazu 
a meno styčného dôstojníka a za hojného prikrmovania koláčikmi (pri)chyteného páchateľa donútime 
vypovedať v snahe zistiť, čo ho k jeho činu viedlo! Dôležité upozornenie: Jeho odpoveď vás môže                        
viac než milo prekvapiť! ;) 

 
Ako prinútiť rodiča, aby vám kúpil darček, ktorý chcete? 
 

Aj vám sa stáva, že od rodičov na Vianoce dostanete pár 
červených ponožiek či nové učebnice? Dajte im signál! Ako? 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk                              

Postup č. 1 à la Anjelik na Zemi: 
Hrajte sa na anjelika! Buďte na rodičov a súrodencov milí, 

láskaví a pomáhajte v domácnosti. Párkrát v rámci nezáväzného 
rozhovoru spomeňte vec, ktorú by ste chceli. Úspešnosť tohto 
spôsobu však závisí od všímavosti vašich rodičov. Ak ste si vybrali 
tento spôsob, veľa šťastia! 

 

Postup č. 2 à la Otrava: 
Otravujte ich! No nie len tak hocijako. Stále spomínajte 

vec, ktorú by ste chceli, a to takmer v každom rozhovore. No nie 
veľmi nápadne. To slovo sa vašim rodičom vryje do pamäti                 
a pri kúpe vášho darčeka im to automaticky napadne a tú vec 
vám kúpia. Nefunguje to vždy, ale na 57,3 % to zaručujem. 
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Postup č. 3 à la Diplomat: 
 

 Buďte empatickí! Ďakujte! Starajte sa aj o ich darčeky a dajte 
darčeky aj zvyšku rodiny. Potom jednoducho povedzte, čo by ste chceli, 
prípadne to napíšte na papier. Toto je asi najlepší spôsob.  
 

 Samozrejme, ešte by ste mohli zvážiť, či rodičia náhodou netušia, 
čo reálne potrebujete, a doma by ste mohli pomáhať počas celého roka 
tak či tak. Je to trošku nepopulárny spôsob, ale je účinný na 99,9 %.                
Ale je to na vás!  
 

 A ja vám prajem, aby ste dostali všetko po čom vaše (možno občas i trošku sebecké) srdiečko túži!      
I keď každému z nás zároveň prajem i to, aby sme si uvedomili, že darčeky sú predovšetkým prejavom lásky 
a starostlivosti, a to zvlášť tie od našich rodičov, čo by sme si mali ceniť viac než ich trafenie sa                          
do našej vysnívanej veci ;) 

Mia Gaburová, 7.A 

 
 

Tipy na silvestrovskú párty 

 

 
Chcete vedieť, ako to roztočiť v posledný deň v roku tak,  

aby ste naň nikdy nezabudli? Prinášame vám niekoľko  
osvedčených tipov, podľa ktorých by ste  

na tohtoročného Silvestra mohli vyskúšať napríklad: 
 

 

 

 zbaliť si dva rezne a ísť do Thajska; 

 sledovanie exkluzívnej reprízy oslavy 
70. narodenín Karla Gotta z roku 2009 v televízii; 

 ísť spať hneď po Večerníčku; 

 nepodceniť výzdobu – nesmú chýbať Lulu Pets; 

 fotiť všetko každé 2 minúty 
a posielať to na Instagram; 

 vyhnúť sa požiaru; 
 

 

 

 nepreháňať to s detským šampanským; 

 usporiadať párty v cudzom dome 
(a kto to uprace, nie je vaša vec...); 

 spraviť si domáce úlohy; 

 objaviť v obývačke stratený poklad Inkov; 

 poštopkať si ponožky; 

 precvičiť si podpis. 

 

 
Samuel Emmer, 7.A & Samuel Oravec, 7.A & Damian Drajna, 8.A 
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Naše tipy na sviatočné esemesky 

 

Vianoce sú za dverami a Vy si určite lámete hlavu, 
akou originálnou esemeskou potešiť svojich najbližších 

v tento sviatočný čas. Inšpirujte sa nami! ;) 
 

Prajem Vám šťastné a veselé Vianoce, 
nech sa Vám stromček ligoce. 

Veľa zdravia, šťastia do nového roku, 
nech Vás jeho novinky nedovedú do šoku. 

 
Petra Zaborski, 5.A 

 
 

Nech Vám kapor neujde z vane, 
nech nemáte vysoké dane! 

 

Nech Vám nezasneží dom 
a do stromčeka neudrie hrom! 

 

Nech sa vám nepokazia oblátky, 
nekupujte ich na splátky! 

 

Nech sa Vám neminú ozdoby, 
nech Vás neotravuje Dobby! 

 

Nech sa mama nečertí, 
nech Vás nestretnú čerti! 

 
Nech Vás obíde búrka 

a poriadne zabaví žúrka! 
 

Nech sa Vám neminie kapustnica 
a vlastne ani veselica! 

 

Nech máte pekného snehuliaka, 
nech Vás zimný šport láka! 

 

Nech nespadnete z lyží, 
nech čas pomaly beží. 

 

Nech na saniach nenarazíte 
a čiernu mačku nezrazíte! 

 
 

Bianka Janitorová & Tamara Dimunová, 5.A 
 
 

Želáme Vám šťastné sviatky, 
nech Vás obídu škriepky a hádky. 

Nech budík nebudí Vás, 
ale aby ste všetko stihli včas. 
Nech máte všetko napečené 

a na štedrovečerný stôl pripravené! 
 

Sára Pigová, 5.A  



 

24 

 
 

Naše tipy na novoročné  
predsavzatia pre dospelých 

 
 Dospelí si častokrát dávajú dokonale nudné 
novoročné predsavzatia: začať s rekonštrukciou 
strechy, dosiahnuť povýšenie v práci, schudnúť                   
do bikín či do tých šiat ešte zo stužkovej, založiť novú 
politickú stranu... Ale ako to vidíme my 
v Cádrovinách? Skúste zvážiť niektoré z našich tipov 
na novoročné predsavzatia. Zn. Dospelácky špeciál ;) 
kkk 
 Špeciálny tip pre učiteľov: Niektorí by ste mali prehodnotiť váš prístup k žiakom (mohli by ste                       

napr. menej kričať, zrušiť tresty či rozdávať viac jednotiek).  

 Tip pre tých, ktorí majú nadváhu: Mohli by ste skúsiť začať cvičiť a chodiť aspoň dvakrát týždenne                
do fitnescentra. Mali by ste tiež zmeniť stravu, najmä ak chodíte často do McDonald's. Nezabúdajte,               
že to robíte hlavne pre svoje zdravie! Fotky z dovolenky vylepší aj Photoshop ;) 

 Fajčiari, skúste sa tento rok poriadne (a snáď i nadobro) popasovať s vaším fajčiarskym zlozvykom – veď 
určite viete, že ním ubližujete nielen sebe, ale aj svojmu okoliu. 

 Rodičia, mali by ste sa viac venovať svojim deťom – táto rada sa týka najmä tých, ktorí stále sedia                   
pri telke a počítači, príp. nonstop pracujú. Pamätajte, že i keď občas vyvádzame, máme vás radi 
a chceme s vami tráviť čo najviaaac času ;) 

 Dospelí, nemali by ste zabúdať na to, že i my deti máme svoje problémy, ktoré sa nám zdajú ťažké! 

 Svojmu partnerovi by ste mali prejavovať viac lásky a často mu pripomínať, že je vaším zmyslom života. 

 Tento rok by ste sa definitívne mali viac smiať ;) 

 Mali by ste vyskúšať nejaké dobrodružstvo! 

 A čo tak skúsiť si nájsť nové hobby? 
 

 Držíme vám palce, dospeláci! ;)           Karolína Fabianová, 5.A 

 

Tipy na nové zimné olympijské športy 

Hoci sa najbližšie (v poradí už XXIII. zimné) olympijské hry v juhokórejskom meste Pchjongčchang  
budú konať až vo februári 2018, nám v Cádrovinách nedajú spávať už teraz. Myslíme si totiž,  

že usporiadatelia hier by do zoznamu olympijských disciplín mohli pretlačiť hneď niekoľko nových športov. 
No rozhodli sme sa, že ešte predtým, než kontaktujeme organizátorov z Kórejskej republiky,  

dovolíme vám, našim verným čitateľom, nahliadnuť do našich veľkolepých návrhov.  
 

Tak teda športu zdar a inšpirujúcim inováciám v ňom zvlášť! ;) 
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Kolieskové lyžovanie 

Najlepšie je nájsť si ľadovú plochu, ktorá je situovaná dole kopcom. 
Obujeme si kolieskové lyže a vyšľapeme kopec. Nemôže tadiaľ ísť lanovka, 
lebo je pod ňou sneh. Jedného kola hry sa môže zúčastniť päť kolieskových 
lyžiarov. Musia kľučkovať, môžu však využívať plochu celého svahu.                 
Keď niekoho zrazia, tak tí, čo padli, majú smolu, v danom súťažnom kole 
skončili a musia tam zostať sedieť. Vyhráva ten, čo dorazí ako prvý do cieľa. 
Keď sa stane, že všetci spadnú, vyhral ten, čo spadol najbližšie pri cieli. Keď 
spadli všetci na rovnakej čiare, vyhráva kolieskolyžiar, ktorý spadol posledný. 

 
Šport Pitaky 

Vyhráva ten, kto vypije najrýchlejšie kokakolu zmiešanú s cencúľmi. 

Viktória Tevecová, 7.A 

 

 

Guľovanie 

Zloženie profesionálneho guľovacieho tímu:                                         

3 guľovníci, 1 až 2 guliči, 1 obeť, rozhodca 

Pravidlá: Hra sa hrá v lese. Guľovníci guľujú druhý tím, guliči 

pripravujú snehové gule. Obeť sa skrýva a druhý tím sa ju snaží zajať. 

(Najlepšie je preto hrať hru v lese, aby sa obete mali kde skryť.) 

S jednou guľou sa môže bežať iba 9 sekúnd. Nemôže sa podkýňať ani 

sácať, ani kričať. Hra má dva polčasy po 5 minút. Pred začiatkom každého polčasu si môže gulič pripraviť           

10 snehových gúľ. Za každé trafenie hráča z druhého tímu sú 2 body. Nájdenie obete je za 10 bodov.                 

Kto má nakoniec najviac bodov, ten vyhral. Obeť sa, samozrejme, môže brániť.   

                                                                        Katarína Miznerová, 7.A 

 

Flieding 

 Princíp tejto športovej disciplíny spočíva v behu v lyžiarkach                        

v kombinácii s fúkaním do pierka. Pierko hráčovi nemôže spadnúť a nemôže 

sa ho ani dotknúť, lebo bude hneď diskvalifikovaný. Beží sa asi 12 minút, 

trasa je priamo označená, hráč z nej nemôže vyjsť. Flieding je prísne 

monitorovaný porotou. Po každom metre má hráč povolené napiť sa 

a oddýchnuť si, za každú prestávku však dostane pečiatku. Pri remíze 

rozhodne počet pečiatok – kto ich bude mať viac, tak prehrá. Na dráhe budú 

aj prekážky. Prajem veľa šťastia!  

Natália Bodišová, 7.A 
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Koňolyžovanie 

Potrebujeme: dobre vycvičeného koňa, postroj na koňa, lyže, 
chrániče, prilbu 
Postup: Zapriahnite koňa. (Ak neviete ako, opýtajte sa odborníka.) 
Ako plemeno odporúčame shetlandského poníka. Dajte si prilbu, 
chrániče, lyžiarky a lyže. Chyťte opraty do rúk a švihnite nimi           
alebo povedzte: „Hijó!“ (Podľa toho, na čo je  kôň zvyknutý.) Vyvezte 
sa na kopec, ale bez toho, aby ste spadli. (Radšej si to najprv 
natrénujte na dvore.) Keď na ten kopec vyjdete, nechoďte dole 
rýchlo, lebo by ste koňovi spadli na zadok. Koňa navigujete 
potiahnutím za opraty. Potiahnutím za opraty kôň i zastaví. Prajeme 
príjemnú jazdu pri koňolyžovaní! 

Bianka Janitorová, 5.A 
 

Uhliebal 

 Raz za jedného zasneženého zimného rána sme sa vybrali 
s kamarátmi na prechádzku. Zobrali sme so sebou krabice mrkvy, uhlíkov, 
metličiek a hrnčekov. Chceli sme postaviť veľa snehuliakov. Nasadil som si 
rukavice a začal som gúľať sneh na spodné poschodie snehuliaka. Moji traja 
kamaráti sa prehrabovali v krabiciach, až na jedného, ktorý sa stále 
prechádzal po okolí. Mal som naňho nervy, lebo nám nepomáhal. O ďalších 
troch kamarátoch som si myslel, že zatiaľ vyberajú vhodné hrnčeky, uhlíky, 
mrkvičky a metličky na snehuliaka, ale mýlil som sa. Keď som dostaval tri 
poschodia snehuliaka, tak kamaráti začali zapichovať mrkvy do zeme. 
Nevedel som, čo mám na to povedať. Potom začali ku mrkvám ukladať hrnčeky. Vtom jeden kamarát 
povedal: „Ide sa hrať!“ Opýtal som sa, čo sa ide hrať. Povedali, že uhliebal. Samozrejme, vysvetlili mi 
pravidlá: Rozdelíme sa na dva tímy po dvoch. Okrem hráčov má uhliebal aj rozhodcu, ktorý meria čas                  
20 minút. Každý člen tímu má metlu na obranu pred snehovými guľami. Môžete sa obhadzovať guľami                
zo snehu a keď niekoho trafíte a on sa metlou neubráni, trafený minútu nehrá. Každý tím ma postavené 
údolie z mrkiev so štyrmi hrnčekmi. Musíte hľadať uhlíky, ktoré sú ukryté po okolí, pričom nájdené uhlíky 
dávate do hrnčekov. Tím, ktorý nazbiera viac uhlíkov, vyhráva. Pravidlá som pochopil a hra ma strašne 
bavila. Snáď si ju zahrajú aj naši reprezentanti na najbližšej zimnej olympiáde. 

Erik Rusinko, 5.A 
 

Stromhod 

 Tento šport sa hrá na ľade s vianočným stromčekom. Lopta je v tejto 
hre trošku netradičná – je ňou vianočná guľa zo stromčeka, ktorá je červenej 
farby, aby ju hráči na ľade dobre videli. Pravidlá tejto hry sú veľmi podobné 
hokeju, ale špecialitou je: nosenie dresu s nápisom „Stromohod“ a helmy 
v tvare vianočnej gule. 

Martin Majerčík, 5.A 
 

 

Ihlicistovanie 

 Je to niečo podobné ako lyžovanie. Jazdí sa na veľkom svahu na bodových 
ostrých korčuliach s kolieskom vzadu. Každý ihlicistátor má svoju dráhu. Dráhy          
sú ale všetky rovnaké. Cieľom je dostať sa do cieľa. Počas ihlicistovania ľudia           
do hráčov hádžu snehové gule. 

Vanessa Gerhátová, 7.A 
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Kultúrne podujatia, exkurzie a iné školské aktivity 
 
 
 

Slávnostne sme privítali nový školský rok 2015/2016 
 

 
 

Ani tento školský rok nás svojím začiatkom 2. septembra neprekvapil – zodpovedne sme sa naň pripravili 
a našim novým prváčikom, ktorých sa nám v tomto školskom roku „urodilo“ až do troch (!) prváckych tried, 

čo nás teší, sme v krátkom kultúrnom programe ukázali, aké spevácke, tanečné a recitačné talenty z nás 
vyrástli. Navyše, prváci si zo slávnostného otvorenia školského roku odniesli aj pekné knižky a tričká 

s logom našej základnej školy, aby sa tak aj pred svetom mohli pýšiť svojím novým pôsobiskom :)  
A hoci sa nám ostatným s letom a prázdninami veru neľahko lúčilo, i bez podarovaných tričiek nás veľmi 

potešili stretnutia so starými známymi, ktorých sme aj dva mesiace nevideli. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Moje prvé dni na druhom stupni (© 5.A) 
 

Prvý školský deň však nebol výnimočný len pre našich prvákov, ale i pre našich minuloročných štvrtákov, 
ktorí sa 2. septembrom 2015 stali druhostupniarmi na plný úväzok.  

 

A aké boli ich bezprostredné reakcie po príchode do 5.A? 
 

„Na prvý školský deň som sa veľmi tešila, pretože som až z ďalekých Košíc prišla do novej školy do hlavného 
mesta Slovenska, do Bratislavy. Už ráno, keď som vstávala, som bola celá vzrušená a nevedela som sa 

dočkať príchodu do školy, i keď som tam bola ešte na konci minulého školského roku. Keď som sa zaradila k 
svojim novým spolužiakom, nikto si ma najprv skoro ani nevšimol, že tam som. No počas nasledujúcich dní 

sme mali možnosť sa bližšie spoznať. Zistila som, že moji spolužiaci sú super, i keď dokážeme byť spolu 
občas dosť hluční. Na tejto škole sa mi veľmi páči a som rada, že tu môžem byť ;)“ 



 

28 

„Na druhý stupeň som sa veľmi tešila. Najmä na to, že budem môcť chodiť sama domov,  
na učenie ani veľmi nie ;) Trieda je pekná, i keď v porovnaní s našou predchádzajúcou triedou na prvom 

stupni je úplne iná, chýba nám tam gauč. Tento rok nás je v triede viac, lebo sme spojení s minuloročnou 
4.B. Na niektorých hodinách sme rozdelení, takže nie som so všetkými kamarátkami, ale nevadí.  

Zatiaľ mi je na druhom stupni super.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Vždy som chcela chodiť na druhý stupeň. Bola som rada, že teraz tam už môžem chodiť. V prvý deň školy 
som bola úplne natešená. Konečne som sa mohla stretnúť so svojimi kamarátkami. Rozprávanie nemalo 

konca-kraja. Na druhom stupni je to super!“ 
 

„Na druhom stupni je rovnako, ako bolo na prvom stupni, akurát tam je ťažšie učivo. Aspoň však máme 
skrinky a nie šatne. Prvý deň školy bol celkom dobrý, stretol som sa zase s kamarátmi a všetkými ostatnými. 

Druhý školský týždeň bol však už celkom náročný. Dúfam, že to zvládnem.“ 
 

„Druhého septembra som prvýkrát videla našu novú triedu. Na dverách ešte bolo napísané 9.A. Hovorili 
sme si, že sme už deviataci :) Prvý deň bol super, na školskom ihrisku sme mali otvorenie školského roku, 

akurát bolo strašne teplo. Máme nové predmety, napr. biológiu, dejepis, geografiu a techniku.“ 
 

„Na druhý stupeň sme sa všetci tešili, ale aj tak mi bude chýbať prvý stupeň. Najviac som sa tešila na 
skrinky, lebo som sa vždy chcela cítiť, ako keby som bola v Amerike. A uplne naj na tom je to, že nemusíme 

byť v ŠKD. A super je, že máme veľkú prestávku o niečo dlhšie. Zatiaľ je to tam fajn a sranda. 
 Máme nové predmety, no nie sú veľmi ťažké.“ 
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Koncert INTEGRÁCIA 2015 

 
 

Už 3. septembra 2015, v druhý školský deň,  sa všetci žiaci našej 
školy vybrali na charitatívny Koncert INTEGRÁCIA, ktorý sa konal 
pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. Posolstvom tohto 

koncertu je spolupatričnosť, rešpekt a úcta k ľuďom, ktorým osud 
nešťastne ovplyvnil ich život. Túto krásnu akciu podporili a zároveň 

sa jej zúčastnili aj viaceré významné osobnosti spoločenského 
a politického života. Celou akciou nás sprevádzala známa herečka 
Katarína Brychtová a o slovo v moderovaní sa delila aj s hercom 

Michalom Hudákom a populárnymi televíznymi zabávačmi 
Juniorom a Marcelom. Na pódiu vystupovali rôzne známe aj menej 

známe skupiny a speváci. S potleskom sme privítali Tublatanku, 
Olympic, Kmeťoband, Nelu Pociskovú, Lúčnicu a ďalších. Obrovskú 

radosť všetkým zúčastneným priniesol príchod slovenskej futbalovej 
reprezentácie na čele s Marekom Hamšíkom a následne na to aj 

niekoľkých slovenských hokejistov svetového formátu, medzi 
ktorými nesmeli chýbať Miro Šatan, Marián Hossa, Marián Gáborík 

a iní. Naši futbalisti detských divákov potešili aj mnohými 
futbalovými loptami, ktoré im hádzali a kopali do hľadiska, Marián 

Hossa nám zas názorne predviedol, ako sa tešil z ďalšej výhry 
Stanley Cupu. Všetci sme odchádzali z koncertu s úžasnými 

zážitkami a dobrým pocitom, že sme aj my svojou troškou prispeli 
na pomoc iným deťom. 

 
 

 

English Week 
 

Počas týždňa od 5. do 9. októbra 2015 k nám  
(v histórii našej školy už po štvrtýkrát) zavítali stážisti  

z rôznych kútov sveta, aby nám niečo povedali o svojej krajine.  
I tento rok sme sa tešili z nezvyčajnej geografickej a kultúrnej 

kombinácie: naše lektorské trio totiž tvorili rodáčky  
z Indonézie, Grécka a Ukrajiny. A i keď sa nás snažili aspoň  

čo-to naučiť i vo svojej rodnej reči, komunikovali sme  
s nimi predovšetkým po anglicky (a sem-tam aj  

rukami-nohami). Dozvedeli sme sa mnohé  
zaujímavé informácie o ich štáte, kultúre či tradíciách.  

Navyše, precvičili sme si svoje komunikačné schopnosti  
    v angličtine, pretože naše lektorky sa na našu slovenčinu  

akosi nechytali :) Sme radi, že sme opäť mali možnosť  
pripomenúť si, že učenie sa cudzích jazykov  

   nie je len dôležité, ale i zábavné!  
    Už teraz sa tešíme na budúcoročný English Week! 
 
 

Mia Gaburová, 7.A 
 

http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=318
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Úprava areálu 

 
Piatok 9. októbra 2015 pre naše pani učiteľky a žiakov z 2. stupňa začal pomerne netradičnou rannou 

rozcvičkou – v rámci naplánovaného účelového cvičenia sa totiž hneď zrána s vervou pustili do brigády  
v areáli našej školy. A výsledok ich snaženia? Pohrabalo sa popadané lístie, posadili sa stromčeky,  

pozbierali sa zblúdilé šušky i maskujúce sa papieriky či obaly, pozametali sa chodníky,  
vytrhala sa burina – no jednoducho: náš školský areál je pripravený na zimu!  

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou aktívnou účasťou prispeli k jeho zveľadeniu ;) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Projekt Jedlá zmena 

 
Naša škola je v tomto školskom roku zapojená do projektu  

Jedlá zmena a my sme sa v stredu 14. októbra 2015 zúčastnili 
kurzu Globálneho varenia. Spoločne sme strávili niekoľko 

hodín v školskej jedálni s koordinátormi projektu  
a so šéfkuchárom, ktorí nám prezradili veľa zaujímavých 

informácií o našich potravinách. 
 

 
http://www.zelenaskola.sk/galeria/aktivity-programu 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.zelenaskola.sk/galeria/aktivity-programu
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Šarkaniáda 
 

Stredajšie popoludnie 21. októbra 2015 sme si v ŠKD spríjemnili výrobou šarkanov. V každom oddelení ŠKD 
deti popustili uzdu fantázii a vyrábali šarkanov od výmyslu sveta. Neveríte? Presvedčte sa sami! 

 

 
Navštívili sme výstavu BIB 2015 

 

Vo štvrtok 22. októbra 2015 sme s našimi šiestakmi, siedmakmi a deviatakmi navštívili v Dome umenia  
na Námestí SNP výstavu Bienále ilustrácií Bratislava 2015. Tohtoročný jubilejný 25. ročník  

svetoznámeho podujatia BIB, medzinárodnej súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti,  
stál skutočne za to! Zapojii sa doň totiž ilustrátori až z 50 krajín, takže sme si mohli na výstave oči vyočiť! 

Krásny umelecký zážitok však nebolo to jediné, čo sme si z Domu umenia a BIB 2015 odniesli – náš siedmak 
Samuel Oravec bol totiž presne jedenásťtisíci návštevník výstavy! Pani Zuzana Jarošová,  

generálna komisárka BIB, mu osobne pogratulovala k takejto milej zhode okolností a odovzdala mu i tričko 
a šiltovku s logom podujatia, ktoré oslavuje v tomto roku už 50 rokov svojej existencie.  

Samuelovi gratulujeme aj my a už teraz sa tešíme na ďalší ročník BIB! 

 
 

Týždeň ovocia a zeleniny 
 
 Ani tento rok sme neporušili tradíciu a privítali sme jeseň na našej škole Týždňom ovocia a Týždňom 
zeleniny. Žiaci 1. – 4. ročníka si počas týchto dvoch týždňov (od 5. do 16. októbra 2015) pomaškrtili na 
zdravých maškrtkách. Každý deň sa niesol v znamení iného ovocia a zeleniny. Počas dní jabĺčka, hrušky, 
slivky, hrozna, mrkvy, uhorky, kalerábu, reďkvičky či papriky sa z tried šírila neopakovateľná vôňa. Deti mali 
možnosť porovnávaním zažiť rozdielnosti jednotlivých druhov. Presvedčili sa na vlastnej koži, že nie je 
jablko ako jablko, nie je hruška ako hruška, nie je paprika ako paprika... Každá trieda prežívala tieto týždne 
po svojom.  

http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=322
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 Vedeli ste, že jabĺčko sa dá upiecť nielen v rúre, ale napríklad aj v takej vonnej lampe? Voňalo lákavo 
a chutilo ešte lepšie. Aspoň tak vraveli naši prváčikovia. Otestovali si aj svoj hmat. Snažili sa uhádnuť,               
aké druhy ovocia a zeleniny sa skrývajú pod obrúskom. So zatvorenými očami skúšali podľa chuti uhádnuť, 
na čom si  práve pochutnávajú. V triedach sa počítali ovocné a zeleninové slovné úlohy, čítali príbehy 
o ovocí a zelenine, hovorili básne, maľovali sa rozmanité obrázky, lúštili tajničky... Vznikli krásne výtvarné 
práce, ktorými si deti vyzdobili triedy a chodby. Presvedčili sa, že kompót nemusí byť vždy konzumovateľný. 
Ak ho vytvoríte z ovocných odtlačkov, potešíte vlastné oko, ale nikdy z neho neochutnáte. Azda najväčšiu 
radosť prežívali deti pri vlastnej príprave ovocného šalátu, pri vytváraní ovocných a zeleninových 
jednohubiek, ochutnávaní ovocných a zeleninových koláčikov, ktoré im na záverečný deň pomohli vyrobiť 
šikovné ruky ich mám. Všakovaké ovocno-zeleninové diela, napr. loďka z jabĺk, ovocná veža,                          
ovocno-piškótovo-zeleninový šalát, dinosaurus  vytvorený  z papriky, hrušky a zázvoru (ten nebol však na 
jedenie, len na okrasu), loď plávajúca v jablkovom mori, špirála v banánovom mori  či jedlé mesto.                           
Tak toto všetko si na záver týchto dvoch zdravých týždňov povytvárali žiaci zo 4.A. Počas prestávky ich prišli 
pozrieť a ochutnať ich jedlé výtvory spolužiaci zo 4.B. Páčili sa im aj chutili. A oni mali radosť z toho,                      
že niečo zaujímavé a zdravé vytvorili. Niet sa čomu čudovať, veď posúďte sami! 
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Noc v knižnici 2015 s našou 5.A 
 

V utorok 27. októbra 2015 naši piataci zavítali do školy hneď dvakrát – utorkové predpoludňajšie 
vyučovanie im totiž nestačilo, a preto sme im školské dvere vo večerných hodinách otvárali znova. 

Tento raz sme však s nimi (aj s ich rodičmi) zamierili do našej školskej knižnice, a to na akciu Noc v knižnici 
2015, ktorú u nás každoročne usporadúvame práve pre žiakov 5. ročníka. Piatakov a ich rodičov čakal 

súťažný večer, plný rôznorodých disciplín, ktoré starších i mladších účastníkov podujatia preverili v znalosti 
ľudovej slovesnosti, zvučiek známych rozprávok či v poznaní našej knižnice. Nechýbal ani literárny kvíz či 

pantomíma. Tým sa však piatacka Noc v knižnici ani zďaleka neskončila! Po ochutnávke výborných 
domácich dobrôt z kuchýň našich piatackych mamičiek sme sa s rodičmi rozlúčili a piataci sa s vervou vrhli 
na spoločenské hry. Utorkový večer sme zakončili kinom v knižnici – spoločne sme si vychutnali kulinárske 

dobrodružstvá Remyho, potkana-kuchára, v rozprávke Ratatouille. A potom to prišlo! 
Zakutrali sme sa do spacákov, zhasli sa svetlá a nastalo to, na čo sme sa najviac tešili – noc v knižnici! 

…A tak sa z našich piatakov stali praví, nocou v knižnici zocelení druhostupniari! ;) 
Gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník! 

 

 

A ako túto akciu vnímali jej hlavní aktéri? 
 

 „Čau! Som baterka a patrím Jurkovi. Zažila som svoje najväčšie dobrodružstvo! Bola som na Noci 
v knižnici. Začalo sa to nevinne. Vybrali ma z krabičky a dali do tašky. Tam bola aj moja kamarátka kartová 
hra a môj kamarát spacák. Bolo tam však aj veľa vecí, čo som nepoznala. Napríklad tam bolo niečo, čo sa 
vraj volalo pyžamo. Potom niečo úplne čudné, predstavilo sa mi to ako časopis. Potom ešte stará známa 
fľaša s vodou a sladkosti. A to bolo všetko. Mala som aj trochu strach, lebo tam bude veľa detí a mohli by 
ma rozbiť. Potom sme vyrazili a po asi piatich minútach som mohla začať svoje dobrodružstvo. Lenže oni ma 

nezobrali, nechali ma ležať v triede a odišli súťažiť. K súťažiam patrili aj hádanky. 
Ale po skončení súťaží prišiel Jurko ku mne a zobral ma so sebou na pozeranie 
filmu. A nebol to hocijaký film! Bol o potkanovi, čo sa začal správať ľudsky a chcel 
variť. Ja som si prišla na svoje v noci, keď Jurko čítal časopis v spacáku alebo keď 
chcel skontrolovať pokročilý čas, v ktorom bežne nebýva hore. Ráno, keď sa Jurko 
zobudil, skončila som svoju službu na najmenej dva mesiace.“ 

Juraj Bartok, 5.A 
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 „Na Noc v knižnici a 27. október som sa tešila už dva týždne vopred. Keď som o 18:00 prišla do školy, 
už tam boli viacerí moji spolužiaci, ktorí sa rozprávali a sem-tam i očkom mrkli na lákavo vyzerajúce 
sladkosti, kopiace sa na slávnostne prestretých laviciach v 7.A. Až v knižnici však začala tá super zábava, 
ktorá mala trvať až do 20:00. Mali sme rôzne tímy, v ktorých boli aj naši rodičia a mladší súrodenci, rovnako 
chtiví súťažiť ako my. O 20:00 sme sa museli s rodičmi rozlúčiť a ostali sme iba my piataci. Potom sme 
dostali ešte odmeny, ktoré nám dali za aktívnu účasť v súťaži. Išli sme do 7.A, kde nás už čakali všetky 
spomínané koláče a iné dobroty, na ktoré sme sa tak veľmi tešili. Keď už sme mali všetkého dosť, tak sme 
hrali hry, ktoré mali pani učiteľky v zborovni. Po chvíľke hrania sme sa išli prezliecť do pyžama a umyť si 
zuby. Potom sme išli dole do knižnice, lebo sa išiel premietať film Ratatouille. Film sa skončil až o 23:00. 
Chlapci potom odišli do 6.A, kde mali spať. Keď už aj pani učiteľky išli spať, tak my dievčatá sme vtedy ešte 
na spánok ani nepomysleli, i keď sme už boli dávno uložené v spacákoch. Boli sme hore až do polnoci. V noci 
sme mali strach, no našťastie sa nič nestalo. Ráno, keď sme vstali, bolo iba 6:00, hoci sme mohli ešte hodinu 
spať. Počas dňa sme boli unavenejší než unavení, v škole nás však chvalabohu šetrili. Bola to najlepšia Noc 
v knižnici!“ 

Karolína Fabianová, 7.A 

 

Záložka do knihy spája školy 
 

Všetci žiaci našej školy sa v októbri, ktorý bol ešte v roku 2008 vyhlásený za Medzinárodný mesiac 
školských knižníc, aktívne zapojili do 6. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné 

gymnáziá Záložka do knihy spája školy. (Tento projekt je výsledkom spolupráce Slovenskej pedagogickej 
knižnice v Bratislave a Národného pedagogického múzea a knižnice J. A. Komenského v Prahe.) A čo je to 

vlastne za projekt? Jeho cieľom je nadviazanie kontaktov medzi základnými školami a osemročnými 
gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložky do knihy, na 

ktorých ľubovoľnou technikou stvárnia tému projektu a vymenia si ich s partnerskou školou. Našou 
partnerskou školou bola Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 v obci Rosina, ktorá je súčasťou 
Žilinského okresu. Naši žiaci sa skutočne snažili a použitím rozmanitých výtvarných techník vytvorili krásne 
umelecké diela, ktoré – ako pevne dúfame – potešia všetkých žiakov našej partnerskej školy. Naše záložky 

totiž žiaria nielen pestrými farbami a prekypujú originálnymi tvarmi, ale sa i verne pridŕžajú témy tohto 
ročníka: „Múdrosť ukrytá v knihách.” Na záložkách tak svietia krásne citáty z obľúbených kníh našich 

žiakov. Navyše, do nášho balíčka do Rosiny sme k záložkám pripojili aj niekoľko listov. 
 

 
 

http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=326
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A hoci sme sa zásielky z Rosiny nevedeli dočkať, naše čakanie stálo za to! 
Pozrite sa, čo si žiaci z našej partnerskej školy pre nás pripravili: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ďakujeme! ;) 

 
 

Prvácky kurz korčuľovania 
 

Aj tento rok sa naši malí prváci zúčastnili kurzu korčuľovania pod vedením usmievavých tréneriek,  
vždy ochotných pomôcť, zo školy Jumping Joe p. Goldschmieda, s finančnou podporou Nového Mesta.  

Kurz prebiehal od 19. októbra do 6. novembra 2015 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.  
Všetky deti boli rozdelené do skupiniek podľa korčuliarskych schopností. Na začiatku kurzu boli deti veľmi 

nesmelé a takmer každý ich krok sprevádzal pád. Každou hodinou sa však u všetkých hlásilo zlepšenie.  
Mali sme aj žiakov, ktorí sa vyšvihli aj o tri skupinky vyššie. Deti sa tešili na každú hodinu a s nadšením 

vstupovali na ľadovú plochu. Na záver celého kurzu nás čakalo veľké prekvapenie v podobe  
karnevalu na ľade. Ako šibnutím čarovného prútika sa  celá ľadová plocha zaplnila rôznymi maskami 

princezien, rytierov, zvieratiek a všelijakých rozprávkových postavičiek. Za usilovnosť každé dieťa  
dostalo zaslúžený diplom. Veríme, že každý z našich (už korčuliarsky zdatných) prvákov si z kurzu  

okrem cenných športových skúseností odnáša i kopec pekných spomienok. 
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Druhostupniari na výstave Týždňa vedy a techniky 

 

Tohtoročný druhý novembrový týždeň sa niesol v znamení prezentácie toho 
najpútavejšieho, čo sa v oblasti vedy a techniky za uplynulý rok na Slovensku 

udialo. Od 9. do 15. novembra 2015 si návštevníci Týždňa vedy a techniky mohli 
vypočuť po celom Slovensku stovky zaujímavých prednášok, navštíviť výstavy 
a zapojiť sa do workshopov a iných aktivít, ktoré verejnosti priblížili najnovšie poznatky našich vedcov. A 

žiaci našej školy na takomto podujatí jednoducho nesmeli chýbať. Naši piataci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci 
využili unikátnu príležitosť prehliadnuť si 9. novembra 2015 interaktívnu výstavu Veda netradične, ktorej 

myšlienkou bolo ukázať širokej verejnosti, a najmä mládeži, výskum, vývoj a inovácie v praxi. Všetky 
zaujímavosti z týchto oblastí organizátori pretavili do rôznych experimentov a exponátov. V rovnaký deň 

odštartoval aj Festival vedy a techniky AMAVET  –  súťažná prehliadka vedecko-technických projektov 
mladých vedátorov. (Organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a 
Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.) 

   

 

 

Výroba lampiónov 
 

V stredu 11. novembra 2015 sme sa v ŠKD rozhodli vyrábať lampióny. Bolo to veľmi príjemne strávené 
popoludnie, počas ktorého si deti v každom oddelení so svojou pani vychovávateľkou či pánom 

vychovávateľom vyrobili svoj lampiónik. A ako to dopadlo? Posúďte sami! 

 

https://www.minedu.sk/data/images/33928.jpg
https://www.minedu.sk/data/images/33928.jpg
https://www.minedu.sk/data/images/33928.jpg
https://www.minedu.sk/data/images/33928.jpg
https://www.minedu.sk/data/images/33928.jpg
https://www.minedu.sk/data/images/33928.jpg
https://www.minedu.sk/data/images/33928.jpg
https://www.minedu.sk/data/images/33928.jpg
https://www.minedu.sk/data/images/33928.jpg
https://www.minedu.sk/data/images/33928.jpg
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Prvostupniari na divadelnom predstavení Koza rohatá 
 

Deň divadiel sme sa tento rok rozhodli osláviť na prvom stupni účasťou  
na divadelnom predstavení Koza rohatá, na ktoré sme sa vybrali vo štvrtok 

12. novembra 2015. V Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava uviedli 
v tomto roku novú rozprávkovú komédiu prepojenú s pesničkami. Minuloročné Tri prasiatka sa nám veľmi 

páčili, a tak sme boli všetci plní očakávania. Známa ľudová rozprávka vďaka skvelým hercom ožila humorom 
a spevom a pripomenula nám dobre známu riekanku. Múdrosť a odvaha malého ježka premohla nakoniec 
lenivú a drzú kozu a jej pýchu. Z divadla sme odchádzali s úsmevom na tvári. Cestou sme si prezreli chodník 

slávy a sledovali sme, ako prebieha výmena stráží pred Prezidentským palácom na pravé poludnie.  
Bol to pre mnohých nový, nezabudnuteľný zážitok. Z vydareného dňa zostali krásne spomienky. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Naši druháci na Bratislavských vianočných trhoch 
 

„Som šťastný, že som tu bol!“ Aj takáto veta zaznela z úst detí druhého ročníka, ktoré sa  
dňa 2. decembra 2015, v prvú tohtoročnú decembrovú stredu, spolu s pani učiteľkami vybrali do centra 

mesta na Bratislavské vianočné trhy. Statočne odolávali (takmer) všetkým úžasným vecičkám a 
starostlivo vyberali pre svojich najmilších milé vianočné prekvapenia. Ostáva nám už len veriť,  

že ich najbližší budú z nich mať aspoň takú radosť, ako mali naši druháci z krásnej akcie ;) 
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Vianočný Schlosshof a naši štvrtáci 
 

Dňa 7. decembra 2015 sme sa so žiakmi štvrtého ročníka zúčastnili na exkurzii do Schlosshofu, malého 
mestečka v Rakúsku, ktoré sa rozprestiera len pár kilometrov od Devínskej Novej Vsi. Navštívili sme 

i tamojší Schloss Hof, krásny zámok Márie Terézie, ktorý dal postaviť Eugen Savojský. Zámoček je však 
nielen nádherný, jeho siene zdobí navyše i mnoho bohatých zbierok nezanedbateľnej historickej hodnoty. 
Súčasťou areálu je aj múzeum života obyvateľov tohto územia, ktoré vypovedá o tom, ako sa im tam žilo 

v minulosti. Dozvedeli sme sa, že sa živili hlavne poľnohospodárskou výrobou. V blízkosti sa nachádza 
rozsiahla farma s chovom koní. Mali sme možnosť vidieť i veľa iných zvierat, napr. kozy, ťavy, oslíkov či 
poníkov. Súčasťou komplexu je i botanická záhrada, ktorá hýri farbami a pestrou kvetovou výzdobou. 
Nenechali sme si však ujsť ani tamojšie vianočné trhy, kde sme dokonca stretli i Mikuláša s anjelom 
a čertom, ktorí deťom rozdali maškrtky. V tvorivých dielňach na zámku si zas deti vyrobili všakovaké 
vianočné ozdoby, sviečky, gule, tašky a dokonca si i upiekli perníky. Nuž a cestou domov sme sa ešte 

zastavili na kus úžasnej čerstvej čokolády v čokoládovni Hauswirth v Kittsee. Exkurzia bola super! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Druhostupniari vo Viedni 

 

Tušili ste, že sa na vianočné sviatky pripravujú aj      
vo Viedni? My na druhom stupni sme sa rozhodli 
7. decembra 2015 skončiť s planými dohadmi a 

presvedčiť sa o tom na vlastné oči. Okrem 
magickej výzdoby na Christkindlmarkt, najväčších 

a najznámejších vianočných trhoch vo Viedni, 
ktoré sa každoročne konajú na Rathausplatz,               
sme sa pokochali aj exkluzívnymi exponátmi 
v Prírodovednom múzeu, ba zavítali sme aj                   

do najväčšej viedenskej katedrály Stephansdom. 
Naša pani sprievodkyňa nás nielen previedla                 

po viedenských uličkách, ale svoj výklad 
prešpikovala i zaujímavými vsuvkami z histórie 

mesta. Náš výlet sme slávnostne zavŕšili v čokoládovni v Kittsee. Veru, až nás pri srdci pichlo, keď sa zavelilo 
na odchod. Ale viete, čo nás nakoniec bolelo najviac? Nohy. Alebo to boli zuby...? :) 
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Sv. Mikuláš ani tento rok na nás nezabudol!  
 

Už ste to počuli? Vraj žijeme v uponáhľanej dobe, plnej stresu a zhonu, ktorý, žiaľ, častokrát i obdobie 
adventu spotvorí len na naháňanie sa po obchodoch. Preto nás veľmi potešilo, keď sme zistili,  

že sv. Mikuláš si z predvianočného frmolu ťažkú hlavu nerobí a i pri návšteve našej školy si dal trošku  
na čas – i so svojimi pomocníkmi zavítal k nám totiž až vo štvrtok 10. decembra 2015. (Údajne sa mu  

na tom našom „nesnehu“ pokazili sane. A potom, že globálne otepľovanie nie je reálna hrozba! :))  
O to viac sme sa však na jeho príchod mohli pripraviť. Odmenou za naše básničky a pesničky nám boli 

sladké maškrty i aplauz našich vzácnych hostí. A aby sme nezabudli, že Mikuláš obdarúva len poslušné deti, 
čerti nám na výstrahu počiernili líca uhlím. Uf, tak si držme palce! ;) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stretnutia v Starej radnici pokračujú 
 

Po dvoch rokoch pravidelného stretávania detí so známym pánom historikom a spisovateľom v budove 
Starej radnice sme sa 12. decembra 2015 o 17:00 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava na Laurinskej ulici 

dočkali slávnostného krstu knihy Maľované dejiny mesta Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla 
Dvořáka. Ilustrácie maľovali deti hneď po vypočutí príbehov z dávnej minulosti života na našom                 

území – terajšej Bratislavy. Z našej školy sa na tomto zaujímavo-poučnom projekte pravidelne zúčastňovali 
žiaci z terajšej 6.A a 4.B triedy. Ilustrácie tvorili žiaci: Nina Jelšíková, William Pál, Jakub Čimbora, Michaela 
Studená a Miroslava Poláková zo 6.A. Dúfame, že niektorí z nich si v knihe nájdu aj svoje práce. Z terajšej 

4.B triedy sa v priestoroch Starej radnice pravidelne stretávajú: Marek Stolárik, Adam Babušek, Andrej 
Tomaščin, Adam Tencer, Emma McKillop, Filip Kyrinovič a Natália Hatyinová.  
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Projekt o Bratislave pokračuje aj tento rok, a to už jeho 3. ročníkom.  
Pravidelné stretnutia sú vždy prvú sobotu v mesiaci v starej radnici. Všetci ste vítaní! 

 
 
 

Stretnutia v bratislavskej Starej radnici, 
skvelá to akcia, 

minule bola témou Mária Terézia. 
Historička pani Beáta Husová rozprávala pútavo 

a deti veľmi zaujalo, že: 
 

Mária Terézia toľko detí mala, 
že ich ani sama nezrátala. 

Jedenásť dievčat a päť chlapcov, 
bolože to veľa zlomených palcov. 

 

Mária Terézia bola veľmi slávna pani, 
a teda nečudujeme sa ani, 

že mala titul „arcivojvodkyňa“ 
a jej vyznamenaní bola plná skriňa. 

 

Mária Terézia mala rada školy 
a deti, aj keď choré boli, 

museli sa veľa učiť vládnuť, šermovať a cvičiť, 
aby ich nemohol v boji nikto zničiť. 

 
Marek Stolárik, 4.B 
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Súťažili sme – ľaľa, tu sú naše výsledky! 
 

 slovenský jazyk:  

Dňa 23. novembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády 
v slovenskom jazyku. Zo zúčastnených žiakov 8.A a 9.A sa na najvyšších 
priečkach umiestnili: 3. miesto: Alexandra Nitschneiderová (9.A),                  
2. miesto: Romana Prokešová (8.A). Víťazom školského kola sa stal 
Damian Drajna (8.A), ktorý tak dostal unikátnu šancu reprezentovať 
našu školu aj v obvodnom kole olympiády. To sa konalo                                 
9. decembra 2015 na ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského v Rači. 

 
 

 

 anglický jazyk:        V súťaži EnglishOne nám priala šťastena! 
 

 

Národný projekt Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách 
EnglishOne nás oslovil. Vďaka našim učiteľom sa do neho zapojilo 155 detí z našej školy. Temer dva 
mesiace sme na ňom poctivo pracovali. Učitelia pre nás vytvárali úlohy, ktoré sme si  svojím vlastným 
tempom postupne na portáli Planéta vedomostí vypracovávali. Pracovali sme 
doma, ale pracovali sme aj v škole. Hravou, interaktívnou formou sme si 
nenápadne rozširovali svoje vedomosti z angličtiny. Najväčším lákadlom 
a veľkou motiváciou bola pre nás súťaž o fantastické ceny. Veď kto by 
nechcel vyhrať hodinu so Celeste Buckingham a jej koncert pre celú školu, 
výlet pre celú skupinu, tablet, x-box, slúchadlá či aspoň poukážku na knihu! 
Motivácia bola veľká, a tak sme s chuťou plnili pripravené úlohy a zapĺňali 
hrací plán nálepkami. A potom to prišlo... Deň s veľkým D. V piatok                          
13. novembra 2015 sa konalo veľké žrebovanie. Spomedzi 20 000 žiakov sa 
šťastena usmiala aj na nás. Jakub Ivanič z 3.A triedy vyhral skupinovú cenu – výlet. Bolože to radosti! 
Kedy a kam sa vďaka projektu EnglishOne vyberieme, ukážu najbližšie dni. Výhercovi srdečne 
blahoželáme! 

 

 ZAČIAT 

 
 
 
 
 
 

 

 

 nemecký jazyk: 

Dňa 5. novembra 2015 sme sa zúčastnili na súťaži v prednese poézie 
a prózy v nemeckom jazyku pod záštitou Karpatskonemeckého spolku. Našimi 
úspešnými absolventmi boli Damian Drajna (8.A), Katarína Miznerová (7.A) a 
Oliver Novysedlák (3.A). Ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník! ;) 
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 matematika: 

Dňa 9. decembra 2015 sa na našej škole konalo školské kolo Pytagoriády. 
Najlepšími riešiteľmi školského kola Pytagoriády v jednotlivých triedach sú: 
 

3.A: 1. Sára Čahojová   13 + 8 = 21 b. 
  1. Matej Michalica  10 + 11 = 21 b. 
  2. Sofia Kurišová  10 + 10 = 20 b. 
4.A: 1. Martin Holka  13 + 11 = 24 b. 
  2. Lucia Kováčová  12 + 7 = 19 b. 
4.B: 1. Adam Babušek  13 + 17 = 30 b. 
  2. Marek Stolárik  11 + 17 = 28 b. 
5.A: 1. Bianka Janitorová  13 + 7 = 20 b. 
  2. Michal Bachratý  10 + 9 = 19 b. 
  2. Bernard Špaček  10 + 9 = 19 b. 
  3. Tamara Dimunová  11 + 7 = 18 b. 
  4. Hana Stoláriková  10 + 7 = 17 b. 
6.A: 1. Nina Jelšíková  10 + 2 = 12 b. 
7.A: 1. Katarína Miznerová 10 + 2= 12 b. 
8.A: 1. Zuzana Stoláriková  10 + 2= 12 b. 

 

Žiakom gratulujeme a tým, ktorí postúpia do ďalšieho kola, držíme palce! ;) 
 

 šport: 
 

 

 

 

 

 cezpoľný beh: 

Žiaci a žiačky našej školy sa dňa 20. októbra 2015 zúčastnili obvodného kola v cezpoľnom behu. 
Družstvu starších žiačok (v zložení  Romana Prokešová, Zuzana Balažovjechová z 8.A a Katarína 
Miznerová zo 7.A) sa podarilo získať skvelé 2. miesto! Úspechov sme sa však dočkali aj v rámci 
umiestnenia jednotlivcov: v kategórii starších žiačok si 3. miesto vybojovala Romana Prokešová (8.A) a 
krásne 2. miesto obsadila Zuzana Balažovjechová (8.A). V kategórii mladších žiakov výraznejšie uspel 
Milan Rehuš (4.A), ktorý sa umiestnil na 3. mieste. V kategórii starších žiakov obsadil Tomáš Holka 
(9.A) výborné 3. miesto. Našu školu ďalej reprezentovali: David Svitek z 5.A a Kristián Veselý z 9.A, ktorí 
vo svojich kategóriách skončili na 7. mieste, a Samuel Zemeš zo 6.A. 
 

 

 

 

 

 

 florbal: 

Dňa 27. októbra 2015 sa na ZŠ Skalická konalo obvodné kolo florbalovej 
súťaže OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015 v súťažnej kategórii žiakov 8. a 9. ročníka. 
Naši chlapci skončili na úžasnom 1. mieste a postúpili do krajského kola! Našu 
školu reprezentovali: Peter Adamica (8.A), Milan Rehuš (4.A), Samuel Zemeš 
(6.A), Dean Lida (9.A), Filip Herman (9.A), Tomáš Holka (9.A), Lukáš Bednár (8.A), 
David Gavalec (8.A). Chlapci, ďakujeme! 
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 Dňa 10. novembra 2015 sa konalo u nás v telocvični obvodné kolo postupovej florbalovej 
súťaže v súťažnej kategórii žiakov 5. až 9. ročníka. Súťaž organizovala SAŠŠ (Slovenská asociácia športu 

na školách). Naši chlapci skončili na krásnom 2. mieste! Keďže do krajského kola v tejto súťaži postupujú 
prvé dve družstvá, naši reprezentanti sa zúčastnili i krajského kola, ktoré sa konalo 19. novembra 2015 
v hale Elán – tam chlapci obsadili 5. miesto. Ďakujeme! Našu školu reprezentovali: Peter Adamica (8.A), 
Milan Rehuš (4.A), Samuel Zemeš (6.A), Dean Lida (9.A), Filip Herman (9.A), Tomáš Holka (9.A),              
Lukáš Bednár (8.A), Matej Škuba (8.A).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dňa 5. novembra 2015 sa konalo u nás v telocvični obvodné kolo florbalovej súťaže OXDOG 
FLORBAL ZŠ CUP 2015 v súťažnej kategórii žiakov 5. až 7. ročníka. Naši chlapci skončili na krásnom            
2. mieste! Našu školu reprezentovali: Milan Rehuš (4.A), Samuel Zemeš (6.A), Tomáš Surý (7.A), David 
Svitek (5.A), Bruno Bajza (4.A), Alexej Muška (6.A), Peter Hajduk (4.A). 

 
  

Cesta našich štvrtákov za titulom                                            

florbalových majstrov Slovenska!  
 

ČOŽE?! Vy ste ešte nepočuli tú famóznu správu?! 
 
 

Naši štvrtáci zvíťazili v celoslovenskom finále 
súťaže OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015  

v súťažnej kategórii žiakov 3. až 4. ročníka  

a stali sa tak MAJSTRAMI SLOVENSKA! 
 

 

Renomovaní športoví odborníci sa tak zhodli,  
že u nás na Cádrovej to s florbalom funguje asi nejak takto ;)  

↓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ostáva nám už len veriť, že ich prognóza nestratí nič zo svojej aktuálnosti  
ani v našich ďalších (pok)rokoch ;)) 
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A ako vyzerala ich cesta za týmto veľkolepým úspechom?  
Na papieri pomerne hladko, keďže sa našim štvrtáckym florbalistom podarilo zvíťaziť 
v obvodnom (konalo sa dňa 6. novembra 2015 u nás v školskej telocvični) a následne                 

i v krajskom kole, ktoré sa konalo dňa 24. novembra 2015 v Stupave. 
 

 
 

Víťazstvo v krajskom kole našim zdatným florbalovým bojovníkom zaručilo účasť  
na celoslovenskom finále súťaže OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015 v súťažnej kategórii žiakov 

3. až 4. ročníka, ktoré sa konalo dňa 9. decembra 2015 v Košiciach.  
Chlapci sa ani na druhom konci republiky nezľakli výberu z tých najlepších florbalových 
tímov na Slovensku a svojim súperom predviedli neskutočnú bojovnosť a tímovú prácu. 

Ukázali tiež svoju veľkú odhodlanosť a chuť hrať florbal, čo v kombinácii  
s úžasným výkonom nemohlo skončiť inak, iba získaním titulu majstrov Slovenska!  

 

Chlapci, veľmi sa tešíme z vašich výkonov a gratulujeme k víťazstvu – ďakujeme!  
Veľká vďaka patrí aj rodičom za pomoc a podporu na majstrovstvách v Košiciach.  

 

A samozrejme, nezabúdame ani na pani učiteľku Natáliu Píšovú, trénerku úradujúcich 
majstrov Slovenska, ktorá našich chlapcov v rámci pravidelných tréningov na vrcholné 

podujatie pripravovala – vďaka za Vašu trpezlivosť a trénerske rady! 
 

A ako vlastne vyzerá zloženie nášho víťazného florbalového tímu? Kochajte sa: 
  

Milan Rehuš (4.A), Bruno Bajza (4.A), Hugo Bajza (4.A), Peter Hajduk (4.A), Adam Brvnišťan 
(4.A), Andrej Tomaščin (4.B), Francesco Asaro (4.B), Peter Bachratý (4.B), Lukáš Surý (4.A) 

 
Celkové poradie:  

 

1. miesto:  ZŠ s MŠ, Cádrova 23, Bratislava 
2. miesto:  ZŠ J. A. Komenského, Púchov 
3. miesto:  ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin 
4. miesto:  ZŠ s MŠ, Pionierska 2, Brezno 

5. miesto:  ZŠ s MŠ v Moravanoch nad Váhom 
6. miesto:  ZŠ, Májové námestie 1, Prešov 
7. miesto:  ZŠ  T. J. Moussona, Michalovce 

8. miesto:  ZŠ s VJM v Rohovciach 
O  

 

P.S. O našich majstroch Slovenska píšu aj na stránke našej mestskej časti Bratislava – Nové Mesto! 

http://www.banm.sk/stvrtaci-z-cadrovej-su-majstri-slovenska-vo-florbale/ 
 

Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme im za ich krásne výsledky! ;) 

http://www.banm.sk/stvrtaci-z-cadrovej-su-majstri-slovenska-vo-florbale/
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V horúcom kresle s pani učiteľkou 
Zuzanou Kubovčíkovou 

 
 

Do nášho predvianočného horúceho kresla  
sme tentokrát posadili pani učiteľku Zuzanu 

Kubovčíkovú. A ako si poradila s našimi otázkami 
na telo? Čítajte a dozviete sa viac! ;) 

 
 

Čo pre Vás znamenajú Vianoce? 
„Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu, 

keď za oknom poletuje sneh a v izbe ozýva sa šťastný smiech. 
Vianoce sú, keď v našich srdciach zavládne pokoj a láska 

a keď sa začínajú diať zázraky...“  
 

Ako ich s Vašou rodinou oslavujete? Máte nejaký netradičný vianočný zvyk? 
„K Vianociam v mojej rodine patria tradičné zvyky ako oblátky s medom, počas večere medový krížik  

na čele, šupiny kapra pod tanierom, kapor so zemiakovým šalátom. Možno trochu menej tradičná  
na západnom Slovensku je naša rybacia polievka namiesto kapustnice. Ako dieťa som ju neznášala, 

a teraz sa s bratom „bijeme“, komu sa ujde viac.“ 
 

Odkiaľ pochádzate? 
„Mojím rodiskom je jedno z troch najstarších slovenských miest – Trenčín. Napriek tomu,  

že od ukončenia vysokej školy žijem v Bratislave, srdcom som stále Trenčianka.“ 
 

Ako si predstavujete najkrajší deň Vášho života? 
„Iba jeden? V spomienkach mám už niekoľko dní, o ktorých som si pomyslela, že boli najkrajšími v mojom 
živote. Sú to v prvom rade dni narodenia mojich detí, ale tiež deň môjho prvého vystúpenia vo folklórnom 

súbore, alebo deň, keď som zo svojej prvej výplaty kúpila maminke darček, po ktorom veľmi túžila.“ 
 

Mali ste nejakú túžbu, o ktorej ste dlho snívali a nakoniec sa naplnila? 
„Nie. Želania a túžby moje i mojich blízkych sa snažím plniť. Na snívanie si nechávam tie nesplniteľné.“ 

 
Aké boli najkrajšie prázdniny Vášho detstva? 

„V detstve som prázdniny trávila okrem táborov u babky v Hornej Strede (dedinka neďaleko Piešťan). 
S bratrancom sme lozili po stromoch, chodili sme sa kúpať do Váhu, schovávali sme sa v stohoch slamy 

a večer sme s babkou sedávali pred domom, plietli zo slamy košíčky a počúvali babkine príhody o našich 
mamách, čo vystrájali v detstve. Mám na tie chvíle nádherné spomienky.“ 

 
Kedysi ste sa venovali folklórnemu tancu. Koľko rokov a čo Vás k tancu priviedlo? 

„Tancovať som začala v detskom súbore Radosť v Trenčíne, ale skutočnú lásku k folklóru a k našim 
tradíciám vo mne prebudila vedúca stredoškolského súboru Trenčan – pani profesorka Kubalová.  

Bola to úžasná žena, plná energie a nadšenia. Bola na nás prísna a láskavá zároveň, mala pochopenie 
pre naše výstrelky, ale keď po štvorhodinovom tréningu zavelila, že „ideme na výraz“,  

nikto sa neodvážil protestovať a odtancovali sme celý program naplno ako pred divákmi.  
Odmenou za tvrdú prácu nám okrem potlesku divákov v Československu bola aj možnosť cestovať  

do zahraničia, čo v tom čase vôbec nebolo také jednoduché ako dnes.“ 
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Mali ste aj nejaké iné záľuby, ktorým sa, prípadne, venujete dodnes? 
„Tanec mi učaroval na celý život. Folklór je naďalej moja srdcovka, ale venovala som sa 5 rokov  

latino tancom a potom aj spoločenským tancom. Okrem tancovania je súčasťou môjho života fotoaparát. 
Nie som profík, ale zopár zaujímavých záberov by sa v mojej zbierke našlo :)“ 

 
Čo Vám dodáva nádej a energiu? 

„Energiu čerpám zo slniečka. Milujem leto, more, zelené lúky. Cez prázdniny si leto odkladám  
po kúskoch do vrecúška a v zime ich po jednom vyberám a dobíjam si baterky.“ 

 
Na čom Vám najviac záleží? 

„Jednoznačne na rodine. Každý problém, nezdar či rana osudu sa rieši a znáša lepšie, ak má človek 
blízkych, ktorí ho podržia, pomôžu. A na druhej strane – každá radosť sa násobí, ak sa o ňu môžem  

doma podeliť. Čas strávený v kruhu rodiny je skrátka pre mňa nenahraditeľný.“ 
 

Čo na Vás pôsobí upokojujúco? 
„Nerušený spánok, šum mora, dobrá kniha, vychádzka, šálka kávy v príjemnej spoločnosti priateľov.“ 

 
Aký žáner kníh máte najradšej a aká kniha Vás najviac oslovila? 

„Keď sme v maturitnom ročníku mali na slovenčinu priniesť svoju obľúbenú knihu, priniesla som si 
Dobšinského Slovenské rozprávky. Dodnes mám rada rozprávky, možno aj preto čítam  

historické romány. Je v nich okrem historických faktov nádych tajomna ako v rozprávke.“ 
 

Máte nejaké tajné miesto, ktoré máte len pre seba a kam sa uchýlite, keď chcete byť sama? 
„Mám, ale keďže chcem, aby tajným aj ostalo, viac neprezradím :)“ 

 
A na záver nám ešte povedzte najkrajšiu spomienku z Vášho doterajšieho „školského“ života ;) 

„Pekných spomienok mám veľa, najmä z výletov a lyžiarskych zájazdov, ale k najkrajším chvíľam 
spojeným so školou pre mňa patria tie, keď sa ozvú bývalí žiaci už ako dospelí, pochvália sa  

so svojimi úspechmi v štúdiu, v práci, pošlú fotografie svojich detí... Vtedy cítim, že som v nich zanechala 
viac než len spomienku na nadrilované vzorce a to je veľmi príjemný pocit.“ 

  

Ďakujeme Vám za rozhovor a prajeme Vám šťastné a veselé Vianoce! ;) 
 

(autorka otázok: Petra Lőrinczová, 9.A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 z domáceho archívu  
p. uč. Kubovčíkovej 
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Výnimočné žiačky našej školy:  
Tamara Hajduková a Viktória Tevecová zo 7.A 

 
 

 
Do rubriky Výnimočný žiak našej školy  
sme v našom predvianočnom špeciáli 

„prepašovali“ hneď dve výnimočné žiačky: 
Tamarku Hajdukovú a Viktóriu Tevecovú  

zo 7.A. Obe sa dlhodobo venujú tancu  
a na svojom konte majú i úspechy svetového 

formátu! Redakcia Cádrovín ich pre vás 
exkluzívne vyspovedala ;) 

 
 

 
Čo vás priviedlo k tancu? 

Tamča: „K tancu ma priviedla moja mamina. Ale celé mi to najprv navrhla kamarátka Viki.“ 
Viki: „K tancu ma priviedli moji rodičia. Bavilo ma tancovať pred zrkadlom, tak ma rodičia prihlásili  

na tanec, aby som bola šťastná a mohla sa naplno venovať tomu, čo ma teší a baví.“ 
 

Ako dlho tancujete? 
Tamča: „Tancu sa venujem šiesty rok.“ 

Viki: „Ja tancujem odmalička – od svojich piatich rokov, takže to bude teraz už ôsmy rok.“ 
 

Akému typu tanca sa venujete? 
Tamča: „Ja tancujem disko. Mohla by som tancovať aj hiphop, ale ten ma až tak nebaví.“ 

Viki: „Venujem sa disku a hiphopu. Hiphop ma, na rozdiel od Tamče, baví viac, ale mám rada aj disko.“ 
 

Aké súťaže ste v tanci absolvovali? Máte aj nejaké úspechy, ktorými by ste nám chceli pochváliť? 
Viki: „Súťaží, na ktorých sme sa zúčastnili, bolo už za tie roky neúrekom. Z tých pre nás najdôležitejších 

spomeniem aspoň účasť na majstrovstvách Slovenska, Európy, ale aj sveta. Mne osobne sa podarilo 
výraznejšie uspieť na svetovom pohári – s duom v hiphope sme sa umiestnili na druhom mieste.“ 

 
Kto vám vymýšľa choreografie? A ako dlho trvá nacvičiť jednu stredne ťažkú choreografiu? 

„O vznik novej choreografie sa stará naša trénerka. A nacvičenie jednej choreografie nám zväčša trvá 
približne tri mesiace.“ 

 
Ako vyzerajú vaše tréningy? 

„Asi ako všetky tanečné či iné tréningy: najprv sa poriadne rozcvičime a po rozcvičke ideme posilňovať. 
Potom začneme skúšať choreografiu, príp. pracujeme na jej drobných úpravách.“ 

 
Sú chvíle, keď sa vám vyslovene nechce ísť na tréning,  
alebo sú tréningy vaša srdcovka a vždy sa na ne tešíte? 

Tamča: „Áno, samozrejme, vyskytnú sa aj také dni, počas ktorých by som tréning zo svojho 
harmonogramu najradšej vynechala. V mojom prípade sa objavujú takéto chvíľky dokonca každý týždeň. 

Na jeden tréning sa už pravidelne teším a na druhý zas vôbec.“ 
Viki: „Ja sa na tréningy málokedy neteším, ale keď už taká situáciu nastane, stačí vyčkať do začiatku 

tréningu – akonáhle totiž tréning začne, som rada, že na ňom môžem byť.“ 
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Mávate trému pred vystúpením? 

„Áno, jasné, aj my mávame trému pred dôležitými vystúpeniami (ako i väčšina športovcov),  
ale po chvíľke tancovania to prejde.“ 

 

Chodíte vystupovať aj do zahraničia? Kde všade ste už boli? 
Tamča: „Áno, chodíme do zahraničia, a to pomerne často, čo je jeden z ďalších príjemných bonusov 

nášho tancovania. Ja som bola napríklad v Litve, v Česku, v Maďarsku...  
A ten zoznam je oveľa dlhší, len si to nepamätám :)“ 

Viki: „Ja si spomínam, že som sa vďaka tancovaniu dostala do Litvy, Nemecka, Česka, Maďarska,  
Poľska, Slovinska... Ale boli sme aj všelikde inde.“ 

 

Čo by ste poradili niekomu, kto sa chce dať na tancovanie? 
„Aby si pogratuloval k tomu, aké skvelé hobby si zvolil:) Tanec určite každému vrelo odporučujeme.  

Pri tanci sa da vždy fantasticky odreagovať, čo dnes určite nie je na škodu.  
Navyše, na súťažiach si to vždy veľmi užijeme.“ 

 

Je niečo, čo by ste ešte chceli zlepšiť na svojom tancovaní? 
Tamča: „Ja by som chcela popracovať na rozťahovani a svojej kondičke.“ 

Viki: „Ja chcem zlepšiť zase skoky a tiež rozťahovanie.“ 
 

Je nejaký štýl, ktorý vás vyslovene baví tancovať? Ktorý to je a prečo? 
Tamča: „Mňa baví disko, lebo je to také akčné a dynamické.“ 

Viki: „Ja rada tancujem hiphop, lebo sa mi to páči a som v ňom, navyše, celkom úspešná.“ 
 

Chceli by ste sa tancu v budúcnosti venovať aj profesionálne? Chceli by ste sa ním živiť?  
Chceli by ste napríklad učiť tanec? 

Tamča: „Ja osobne profesionálnu tanečnú kariéru veľmi nezvažujem, ale určite sa tancovaniu  
plánujem venovať popri mojej budúcej práci.“ 

Viki: „Nie, ale chcela by som sa tancu venovať aj popri práci a učiť to moje deti.“ 
 

 

Ďakujeme vám za rozhovor a prajeme vám šťastné a veselé Vianoce a veľa tanečných úspechov! ;) 
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Nous sommes avec Paris aussi ♥ 
 

Na dvere nám klopú Vianoce, sviatky radosti a pokoja,  
no svet akoby na to, žiaľ, často zabúdal...  

Tragické udalosti z 13. novembra 2015 v Paríži  
sa dotkli aj nás na Cádrovej.  

Naši siedmaci sa preto aj výtvarne rozhodli uctiť si  
pamiatku obetí a vyjadriť tak nádej na mier vo svete. 

Aj my sme s Parížom! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Karin Kyrinovičová, 7.A 

 

 

 
 

 

Dušan Farenzena, 7.A 

 

 
 

 

 
 

Viktória Tevecová, 7.A 

 

 

 

 
 

Mia Gaburová, 7.A 

 
 

 

 

 

 

Vanessa Gerhátová, 7.A 
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Vlastná tvorba 
 

Ukecané cencúle 
 

Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, o čom sa rozprávajú cencúle za dlhých zimných večerov?  
Naši žiaci áno! Jeden by až neveril, akými emočne dobrodružnými životmi cencúle žijú.  

Vedeli ste trebárs, že aj ich občas pochytí depka a že aj ony si musia robiť úlohy z biológie?  
Veru, oddnes sa budete pozerať na rozmŕzajúcu mrazničku úplne inak ;) 

 
 

„Ahoj, ako sa máš? 
A prečo vôbec nerozprávaš?“ 

„Veď tu iba visíme 
a vodu v sebe nosíme. 

Zmrazí nás mráz, 
slnko prosíme, nech neroztopí nás. 

 

Načo je to všetko, načo? 
Zmrazení sme, to je OK, ale prečo?“ 

„Načo? Veď je z nás krása zimná, 
tá vec je nenahraditeľná!“ 
„Možno na tom niečo je.“ 

„No samozrejme, každý ti to povie!“

Lucia Kováčová, 4.A 

 
 Dlhší cencúľ odpočíval na streche a sledoval, ako sneh pomaly padá na mokrý chodník.                    
Malé snehové vločky sa roztápali na betóne, posypanom soľou. „No super,“ zabrblal si popod nos.             
„Čo?“ opýtal sa ho druhý cencúľ a pozrel sa na miesto, kam starší cencúľ upieral zrak. „Ále... Tí ľudia takto 
týrajú chudákov slimákov. Vieš, aké musí byť ťažké plaziť sa v snehu? A ešte im posolia chodníky,                   
no strašné!“ nahneval sa starší cencúľ. „Myslím, že ich zámerom je skôr to, aby sa roztápali vločky,“ 
zamyslel sa mladší. „Ach, tie mi ani neprípomínaj,“ pokrútil očami starec. „Myslia si o sebe, aké sú krásne, 
ale deti ich neoblizujú ako nás,“ uškrnul sa pyšne cencúľ senior. „Nebuď taký ostrý,“ povedal mladší.          
„Vieš, aké máme šťastie, že sme na streche? Všetky tie deti majú po Mikulášovi skazené zuby,“ zatriasol sa 
druhý. „Asi máš pravdu,“ povedal starší. A spolu pozorovali krásnu zimnú krajinu... 

Mia Gaburová, 7.A 
 
 
 

cencúľ Riško:  „Miško, nevieš, prečo už nevisíme na zábradlí?“ 
cencúľ Miško:  „No Riško, rozmýšľaj. Veď je august!“  
cencúľ Riško:  „Jááj! ... Počkaj, a prečo sa potom netopíme?“ 
cencúľ Miško:  „Ja sa skôr bojím toho, že sa o chvíľu z toho tepla roztopíme.“ 
cencúľ Riško:  „A Miško, nemyslíš, že sa ešte skôr utopíme?“ 
cencúľ Miško:  „Ále, srandičky bokom. Veď my sme predsa šľachtené letné    
     cencúle z mraziaceho boxu!“ :) 

Alžbeta Karabelev, 4.B 
 
 
 Boli raz dva cencúle – súrodenci. Jeden z nich sa volal Viktor a jeho sestra 
sa volala Mariena. Jedného dňa sa pri nich zastavil chlapec menom Jakub, ktorý 
mal ryšavé kučeravé vlasy. Sadol si k nim na kúsok dreva a nariekal, že sa mu 
spolužiaci smejú a že jeho kamarát Marek sa ho nezastal. Cencúle sa na seba 
pozreli a šepkali si, čo spravia. Rozhodli sa, že Jakuba premenia na cencúľ a spolu 
si budú svorne nažívať. Tak sa i stalo. A odvtedy pomôžu spoločne ochotne 
každému, kto má problémy. 

Sofia Zoe Zambojová, 4.B 
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 Viseli si dva cencúle zo strechy. Jeden bol malý a tenký a druhý bol veľký 
a hrubý. Ten veľký sa stále vychvaľoval, že je najkrajší a najväčší a že ho nikto 
neprekoná. Malý sa ho spýtal: „Čo robíš, že si taký veľký a pekný?“ „To sú roky 
driny,“ povedal veľký. „Nie všetko, čo je krásne a veľké, musí mať každý rád!“ 
malý cencúľ na to. „A čo ty o tom vieš?!“ hneval sa veľký. „Veď ty si malý 
a bezmocný! Ty nikdy nebudeš vyzerať ako ja!“ dušoval sa veľký. „No len 
počkaj!“ hovorí malý. Vtom pribehli deti a odlomili veľký cencúľ, lebo nechceli, 
aby do neho niekto narazil. A malý cencúľ? Ten si visí na streche. A teší sa, že si 
veľký cencúľ zaslúžil to, čo mal. 

Simona Habodászová, 7.A 
 
 
 
 Raz sa stretli na streche dva cencúle. Jeden sa volal Janko a druhý Macko. Dali sa 
do rozhovoru. Rozprávali sa o cenculiactve. Cenculiactvo je v našej normálnej reči 
stavbárstvo. A takto sa rozhovorili: „Ahoj, Janko!“ povedal Macko. „Poďme sa rozprávať 
o cenculiactve,“ povedal Janko. „Dobre,“ odpovedal Macko. „Tie naše domy nie sú veľmi 
pohodlné, čo ty na to, Macko?“ „Áno, máš pravdu, Janko.“ „Sú také nepohodlné, že sa 
z nich ani v nich nemôžeme ani hýbať, ani ísť na prechádzku,“ povedal Macko. „Musíme 
to povedať nášmu prezidentovi.“ Ako si zaumienili, tak aj urobili. „Pán prezident, môžete 
nám urobiť domy, aby sme sa v nich mohli hýbať? A čo keby sme mohli aj chodiť?“ A tak 
to s prezidentom celé dohútali a odvtedy môžu cencúle chodiť. 

Andrej Tomaščin, 4.B 
 
 

 
 Keď raz zasnežilo ulice a začalo mrznúť, zrazu vznikli na streche dva cencúle 
a začali sa o sebe rozprávať. Debatovali o tom, aké to bude, keď bude teplo, a čo sa 
stane, keď sa roztopia. A zrazu sa začali rozprávať o tom, že nech o tom, že sa 
roztopia, radšej ani nehovoria a nech si, kým sa neroztápajú, užívajú ešte tie krásne 
chvíle svojho pobytu na svete.  

Filip Kyrinovič, 4.B 
 

 
 
 
 Hádali sa raz Kubo a Zoro, cencúle na našej streche, či bude snežiť alebo nie.  
Kubo: „Dnes by malo u nás snežiť.“ 
Zoro: „Nie! Zajtra! Lebo zajtra je sobota a podľa predpovede má u nás snežiť až 

v sobotu.“  
Kubo: „Ale snežiť tu má už dnes!“  
 A tak sa hádali a hádali, až zrazu okolo Kubovej hlavy preletela snehová 
vločka! Najprv jedna, potom dve, tri, celá hŕba! A nad Kubovou hlavou stále snežilo, 
no nad Zorovou hlavou nepadla ani jedna vločka snehu, pretože ho chránila strecha. 
Kto z nich mal teda pravdu? :) 

Emma McKillop, 4.B 
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„Ahoj, ako sa máš?“ 
„Dobre, a ty?“ 

„Fajn.“ 
„Téma?“ 

„Neviem, daj ty.“ 
„Ako ti je?“ 

„Trošku teplo.“ 
„Fúha a nebudeš mať teplotu?“ 
„Možno hej, úplne sa roztápam.  

A tebe je ako?“ 
„Mne je fajn. A čo robíš?“ 

„Ja sa roztápam. A ty?“ 
 

 

„Ja som pripevnený na streche.“ 
„Aha.“ 

„Bola z niečoho úloha?“ 
„Áno, z biológie.“ 

„Aha, OK, dík.  
A na akej strane to vlastne bolo?“ 

„Na strane 17.“ 
„Dík.“ 

„Ok, ja musím ísť vysávať.“ 
„Ok, tak zatiaľ čau.“ 

„Ahoj!“

Dominika Kadlečíková, 8.A 
 
 
„Zdravíčko, pán sused! To dnes ale máme krásne počasie, však?“ 
„Áno, pravdu máš, dnes poriadne prituhuje.“  
„Chvalabohu, veď zime a mrazu vďačíme za to, že existujeme.“ 
„Áno, to je svätá pravda.“ 
„Polia sú pokryté snežnou perinkou, všade navôkol sú ďalšie cencúle  
ako my a to je najlepšie je, že sa blížia Vianoce.“ 
„Áno, príroda je krásna a Vianoce ešte krajšie. Aký darček si praješ  
pod stromček?“ 
„Pravdepodobne klímu, aby som sa neroztápal. A čo ty?“ 
„Ja  žiadny darček nechcem. Pre mňa bude darček to, že budem na Vianoce s celou rodinou. Myslím si,  
že Vianoce nie sú len o darčekoch, ale sú hlavne o tom, aby celá rodina bola spolu ako správna milujúca 
rodina. To je ten správny vianočný duch.“ 
„Si veľmi múdry, bratku. Ľudia aj cencúle by sa mali zamyslieť nad tvojou krásnou úvahou o posolstve 
vianočných sviatkov.“ 
„Veru, veru... Tak čo – ideme už na to pivo?“ :) 

          Barbora Grujbárová, 8.A 

 

Príbehy na pokračovanie 
 

Lara a jej farma – 3. časť  
 

 „Lara, poď dole na raňajky!“ začula Lara z kuchyne. Rozospato sa posadila na posteli. Keď zbehla            
na prízemie, mama sedela pri stole, usmievala sa a povedala: „Dnes máme praženicu z vajíčok od našich 
sliepočiek! Predstav si, zniesli ich len dnes ráno!“ Lara len prikývla. Úprimne, veľmi ju to nezaujímalo. Vtedy 
otvoril dvere Larin tato, pozrel sa na ňu a povedal jej: „Sliepky majú asi v ohrade dieru, lebo celá zeleninová 
záhradka je zničená, tak, prosím ťa, sadni na bicykel a v tých potravinách na konci dediny kúp nejakú 

zeleninu.“ Lara na neho civela, no on sa tváril, akoby to robila celé roky.          
A tak sa prezliekla a keď v pivnici našla svoj čistučký bicykel, musela si 
urobiť tri kolá okolo dvora, aby sa presvedčila, či vie na ňom ešte stále 
jazdiť. Potom vyrazila na cestu. 
 Ako sa čoskoro presvedčila, cesta nebola úplne hladká. Práve 
naopak. Samá jama, samý hrboľ. Neskôr zasa išla hore-dolu, hore-dolu.        
Na poslednom kopci sa zapozerala do diaľky, či už nevidí potraviny,                
a vôbec si nevšimla, ako sa oproti nej tiež na bicykli niekto rúti! Zrazu 
zacvengal zvonček tej druhej osoby a Lara vedela, že nestihne úplne 
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zabrzdiť. Jej bicykel z toho, ako prudko sa snažila zabrzdiť, až zapískal. No po chvíli už išla tak pomaly,             
že sa zdalo, že to zvládne, keď sa zrazu z jarku na ľavej strane vyplazila užovka. Lara vykríkla a prudko stočila 
kormidlo na druhú stranu. A už to bolo! Zrazila sa s tým cudzím dievčaťom! Jej bicykel s hrmotom spadol    
do jarku a ona tiež. Cudzie dievča ostalo na chodníku, s bicyklom opretým o nohy. „Prepáč,“ zamumlala 
Lara, pričom zdvíhala bicykel. Cudzie dievča zdvihlo hlavu a Lara uvidela, že má tmavé oči a blond vlasy. 
Nemalo prilbu, ale kovbojský klobúk. Potom vstalo a s nečitateľným výrazom na tvári sa chystalo vysadnúť 
na bicykel, keď zrazu povedalo: „Ja sa volám Sisi. A ty sa ako voláš? Nepoznám ťa.“ „Ja som Lara a nedávno 
sme sa prisťahovali.“ Lara sa chcela rýchlo obrátiť aj preto, aby na túto trápnu scénku zabudla, aj preto,                
že už musela ísť nakúpiť. „Chceš sa so mnou kamarátiť?“ vyhŕkla Sisi. Lara neodpovedala, vošla rýchlo                  
do obchodu. Tam ju trochu trápili výčitky svedomia, ale keď bola doma, pocítila po týždňoch úzkosti                      
a smútku nový pocit, vedomie toho, že má niečo nové, čo chce objaviť... (Pokračovanie nabudúce ;)) 

 
Bianka Janitorová, 5.A 

 
 

Sofiin príbeh – 1. časť 
 

Úvod 
 

 Ahoj, som Sofia a mám 13 rokov. Žijeme v roku 2050 a nič mi 

nechýba. Mám najkrajšieho chalana z celej školy, iPhone 50, bývam 

v najdrahšej vile v meste a moji rodičia mi kúpia aj celý svet, len aby som 

bola šťastná. Kúpili mi kozmetický salón a na 6. narodeniny som dostala 

tú najdrahšiu Barbie na svete, ktorá stála 360 000 €. Na Vianoce bude 

v škole vianočný večierok, na ktorý pôjdem v tých istých šatách, aké mala 

tá Barbie, a s účesom za 10 000 €. K tomu manikúra a pedikúra a mejkap 

– to všetko spolu za 50 000 €. Na tom večierku bude aj vyhodnotenie 

najkrajšieho dievčaťa. Tá najkrajšia z nás dostane korunku, ktorá ma 

(keďže viem, že tým najkrajším dievčaťom som predsa ja) preslávi ešte 

viac, i keď obľúbenejšia, než som teraz, snáď už ani nemôžem byť. A keď 

to vyhrám, môj chalan sa so mnou nikdy nerozíde. To som si aspoň 

myslela... Tak a teraz pozorne čítajte. 

 

1. kapitola: Odmietnutie 
 

 Na večierku bola asi celá škola. Keď som vošla do miestnosti, všetci, čo ma zbadali, zostali na mňa 

civieť s otvorenými ústami, až tak, že sa im skoro zlomila sánka, a s očami vypúlenými tak, že im skoro 

vypadli z jamiek. Akurát vtedy, keď som sa konečne predrala k pódiu, začali vyhlasovať meno najkrajšieho 

dievčaťa prvého polroka. Keď vyhlásili moje meno, tak som nerobila také veci ako: „Jupííí!“ alebo: „Naozaj? 

Ja? Nemôžem tomu uveriť!“ Jednoducho som s vážnym výrazom prišla k pódiu, veď ani moji spolužiaci a 

vlastne ani celá škola nebola vôbec, ale vôbec, prekvapená, že som vyhrala. Keď som vystúpila hore na 

pódium a tam mi dali na hlavu korunku, učiteľka ešte predtým, než som išla rozprávať príhovor, prišla 

k mikrofónu a prítomným doň dôrazne oznámila: „Sofia získala až neuveriteľný počet hlasov. Mala 300 

hlasov, takže za ňu hlasovali všetci na škole.“ Po tomto učiteľka odišla z pódia a ja som pristúpila 

k mikrofónu a povedala: „Všetci ste určite vedeli, že vyhrám, a ja som vedela, že ma ani tento rok nikto 

neporazí. A takto to zostane ešte veľmi dlho.“ V tú chvíľu, keď som ukončila svoj príhovor, sa na mňa všetci 

pozerali s čudnými výrazmi, ako keby som povedala tú najväčšiu hlúposť na svete, tak som ešte dodala: 
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„Ďakujem za pozornosť.“ A potom mi začali všetci tlieskať a ja som zišla potichu z pódia. Keď som došla 

k Adamovi, môjmu frajerovi, tak som nič nepovedala, len som k nemu pomaly približovala, až kým sme si 

skoro nedali pusu, no zrazu povedal len: „Je koniec, Sofia. Rozchádzam sa s tebou.“ 

 

2. kapitola: Prianie 
 

 Akože?! Čože?! Keď mi to povedal, tak mi začala stekať slza po tvári a mala som otvorené ústa, a to 

tak, že by sa mi do nich vošiel aj pomaranč. Potom mi iba jemne prikývol a ja som s plačom odišla. Zavolala 

som otcovi a ten pre mňa prišiel hneď pred školu a ja som s plačom vošla do auta. Celá zmrznutá som prišla 

domov, kde ma už mama čakala s tortou v ruke a s otvorenou náručou. No keď ma zbadala, hneď jej zmizol 

úsmev z pier. Ani som sa na ňu nepozrela, odišla som do svojej izby, kde som si ľahla na posteľ a prepukla v 

plač. Keď mi už došli vreckovky, prišla do izby mama s tortou, čajom a ďalšími dvoma balíkmi vreckoviek. 

Mama sa ma začala pýtať, čo sa stalo. Ja som jej všetko do bodky vyrozprávala, pričom môj plač neustával. 

Po mojom výleve mi mama dala pusu na dobrú noc a odišla. Ja som si vtedy povedala: Keby som len mohla 

celý večer vrátiť na začiatok. A vtedy sa stalo niečo veľmi... (Pokračovanie nabudúce ;)) 
 

Karolína Fabianová & Petra Zaborski, 5.A 

 

Tajomstvo starej vŕby – 1. časť 

 Vonku pofukoval jemný vánok. Bol koniec jesene a dni 
boli čoraz kratšie. Elin sedí na mäkkej tráve pod starou vŕbou 
a hľadí do prázdna. Zafúkal silný vietor a malé snehové vločky 
upútali jej pozornosť. Stará vŕba sa nahla, akoby chcela Elin 
niečo pošepnúť. Elin chvíľu načúvala, ale počula iba známe 
šušťanie listov. Znova sa sklamane zahľadela do prázdnoty 
jazera. Ani si nevšimla, že už nastal večer. Vstala a pomaly sa 
poberala domov cez hustý les. Zima jej vchádzala až pod kožu. 
Po ceste stretla Sylviu. Je to jej úhlavná nepriateľka. Elin by bola 
radšej, keby Sylvia prestúpila na inú školu alebo aby vôbec 
neexistovala. „Aha, koho to tu máme!“ ozvala sa posmešne 
Sylvia. „Čo tu robíš?“ vyzvedala. „Čo ťa je do toho!“ odvrkla jej 
Elin. (Pokračovanie nabudúce ;)) 
 

Kristína Kubová & Sára Pigová, 5.A 

 
 

Vianočná bájka: Jeleň a lev na Vianoce 

 Cez leto, jar a jeseň sa neúnavne naháňajú: lev naháňa jeleňa.                
Čo však sa deje na zimu? Jedného zimného dňa sa takisto naháňali, no zrazu 
sa lev zastaví a naraz vraví: „Jeleň, jelenček, braček, užime si Vianoce                 
bez naháňania, predsa to je len taký krásny sviatok!“ Nuž jeleň súhlasil. 
Ozdobili stromček a pustili hudbu, keď tu zrazu hovorí lev jeleňovi:                      
„Ešte stále nechcem veriť, že si mi po všetkých tých naháňačkách povedal, že 
stráviš so mnou Vianoce.“ 
 

Ponaučenie:  
I s najväčším nepriateľom môžeš byť priateľ, len mu musíš dať druhú šancu! 
 
 

Kristína Kubová, 5.A 
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Zimné dobrodružstvá psa a draka 
 

 

 Bol raz pes, ktorý sa volal Fredík. Bol chudobný, aj keď žil 

v  luxusnom dome. Jeho pán išiel na párty, spal tam dve noci 

a na Fredíka zabudol. Fredík odtiaľ utiekol, pretože nemal           

čo jesť. Išiel na ulicu žobrať. Raz prechádzal okolo neho dráčik, 

ktorý sa volal Bezzubý. Bezzubý sa Fredíka spýtal: „Čo tu robíš a kto si?“ 

„Ja som Fredík  a nemám peniaze. Žobrem, aby som prežil,“ odvetil mu 

Fredík. „Ja som na tom podobne, i keď možno o trošku lepšie. Mohli by 

sme spolu vystupovať na ulici a tak si navzájom pomôcť. Budeme 

bývať spolu, čo ty na to?“ navrhol dráčik. „Dobre!“ nadšene súhlasil 

Fredík. A tak si Fredík a Bezzubý išli nacvičovať číslo na vystúpenie.  

Číslo sa okoloidúcim páčilo, takže ani nevedeli ako a už mali dvadsaťtri eur. No netušili, čo s nimi 

majú robiť. Preto sa poradili s iným psom, ktorý im povedal: „Môžete si za to kúpiť veľa jedla a zopár 

hračiek.“ „Ďakujeme, Frodlemdír,“ poďakovali sa mu za radu. A tak išli do obchodu a kúpili pre dráčika 

super extra exbombér, čo má v sebe veľa zdravých prísad, ktoré sú navyše aj liečivé. Fredík si ešte kúpil 

granulky s polevou. Potom išli do hračkárstva a kúpili si spoločenskú hru. Neskôr išli do obchodu 

s elektronikou, no zistili, že už nemajú peniaze. Bezzubý však vytiahol z vrecka päť eur, ktoré si šetril              

na horšie časy. Fredík sa veľmi potešil, pretože si mohli kúpiť jednu nočnú baterku. Keď už všetko mali,        

išli domov. Zistili však, že nemajú kde spať.  

Bola už noc, ulice boli prázdne, takže si na nocľah v útulku či hoteli ani nemohli zarobiť. A tak sa 

vybrali na to miesto, kde sa prvýkrát stretli. Zrazu okolo nich prešiel akýsi pán. Fredík začal kňučať. Pán sa 

najprv naňho pozrel, akoby mu chcel niečo dať, no vzápätí bez slova vykročil smerom k nákupnému centru. 

Po piatich minútach sa však vrátil a v ruke držal pre Fredíka veľkú huňatú 

červenú čapicu na zimu – na ďalší deň totiž malo husto snežiť. Chvíľu 

im bolo príjemne, ale po čase vonku prituhlo a Fredíkovi začala byť 

chladno a Bezzubému tiež. Našťastie našli po vreckách ešte nejaké 

drobné, za ktoré si išli kúpiť šál. Keď si ho kúpili, poriadne sa doň 

zababušili. Mali všetko, čo chceli. Ale nemali svojich kamarátov, 

preto boli smutní. Keď tu zrazu Bezzubý povedal: „Však my sme 

kamaráti!“ „No to máš pravdu,“ súhlasil Fredík, „teda už nič 

nepotrebujeme.“ A tak si zahrali spoločenskú hru Bludisko.  

Ako sa tak hrali, vyrušil ich jeden pán, ktorý povedal: „Čo tu robíte 

v tomto mraze? Však ja sa o vás môžem postarať. Vezmem vás k sebe, 

chcete?“ Veru, nemusel ich dvakrát prosiť. Všetci sa vybrali na cestu               

do jeho domu. Pán bol dobrého a starostlivého srdca a jeho dom bol 

veľmi krásny, preto s ním boli Fredík a Bezzubý šťastní až do smrti.  

Ottakar Chlpík, 4.A 
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Čitateľské tipy 
 
 

Ani v našom predvianočnom čísle nesmie 
chýbať vaša obľúbená rubrika, 

v ktorej sa vždy dozviete horúce info 
o aktuálnej ponuke na knižnom trhu! 

S osvedčenými tipmi pre vás prichádzajú 
žiaci druhého stupňa! 

 
 

Robert Arthur: Záhada šepkajúcej múmie 
 
žáner: detektívna literatúra pre deti a mládež 
 

obsah: Jupiter, Peter a Bob dostali naraz dva listy – žiadosť o pomoc od pani 
Bonfryovej, ktorej sa stratil kocúr, a aj list od pána Hitchfielda. Ten ich žiada 
o vyriešenie nevysvetliteľnej záhady – egyptská múmia profesora 
Yarborougha začala šepkať! Chlapci neváhali a hneď sa pustili do riešenia 
záhady šepkajúcej múmie. Najskôr išli navštíviť profesora Yarborougha.               
Ten im povedal, že v jeho domácom múzeu má egyptskú múmiu faraóna               
Ra-Orkona, ktorá mu šepká niečo v neznámom jazyku. Múmia však šepká iba 
vtedy, keď je profesor sám. Jupiter sa preto preobliekol za profesora a nahral 
si šepot múmie. Podľa profesorovho sluhu Wilkinsa všetko nasvedčoval                  
o tomu, že múmia šepká vďaka kliatbe. Profesor mu neveril. Profesor 
Yarborough spolu s tromi pátračmi išiel navštíviť profesorovho priateľa 
profesora Freemana. Ten si vypočul nahrávku a povedal im, že múmia šepká starou arabčinou. Keď sa 
profesor Yarborough s tromi pátračmi vrátil domov, zistil, že zo sarkofágu niekto počas ich neprítomnosti 
ukradol Ra-Orkona. O pár dní neskôr niekto ukradol aj sarkofág. Boli v ňom však ukrytý pátrač Peter 
a Hamid, chlapec z Líbye, ktorý tiež pátral po Ra-Orkonovi, lebo si myslel, že to je jeho predok. Chlapci sa    
zo sarkofágu dostali von. Nakoniec sa pátračom podarilo odhaliť vinníka. Na ich veľké prekvapenie to bol 
profesor Freeman. Ten im vysvetlil, že mu nešlo o múmiu, ale o sarkofág, pretože tam boli ukryté vzácne 
poklady, ktoré tam pred 3000 rokmi spolu s Ra-Orkom pochovali jeho príbuzní. To Freeman mohol za ten 
záhadný šepot múmie. A tak traja pátrači vyriešili záhadu šepkajúcej múmie a pri ich pátraní sa im podarilo 
nájsť aj strateného kocúra pani Bonfryovej. 
 
Prečo som sa rozhodla pre túto knihu? Rada čítam dobrodružné knihy a túto som sa chystala čítať už dlho. 
A tak som si ju prečítala. 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Na knihe sa mi páčil celý dej príbehu. Ilustrácie v nej síce neboli, ale to mi nevadí. 
 

Čo sa mi na knihe skôr nepáčilo? Ako by som poradila autorovi, aby jeho knižka bola ešte lepšia?                    
Na knihe sa mi páčilo všetko až na to, že kniha bola krátka. A zmenila by som na nej asi to, že by za to 
šepkanie nemohol Freeman, ale nastražil by to sluha profesora Yaborougha Wilkins. A ešte to, že ten 
chlapec z Líbye Hamid by sa nespriatelil s troma pátračmi, ale len by to hral a hovoril by im informácie, 
ktorými by ich dostal na zlú stopu. 
 

Ktorá z postáv sa mi najviac páčila a prečo? Najviac sa mi páčil Jupiter, pretože bol najmúdrejší 
a najšikovnejší. A chcela by som sa na neho podobať v tom, že by som vedela vyrábať rôzne veci 
z nepotrebných vecí. 
 

Našla som v knihe niečo, čo ma špeciálne zaujalo? Zaujalo ma vysvetľovanie profesora Freemana o tom, 
ako pred 3000 rokmi do skrýše v sarkofágu spolu s Ra-Orkonom pochovali jeho poklady, aby ich neukradli 
vykrádači hrobiek. 

Nina Nováková, 5.A 
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David Walliams: Hnusná teta Berta 
 

žáner: dobrodužná literatúra pre deti 
 

obsah: Stela na začiatku príbehu zistí, že bola sedem mesiacov v kóme a že jej 
rodičia zomreli pri autonehode a ona bola jediná, kto ju prežil. Stela začala hľadať 
dôkazy o tom, aby zistila, či sa tá autonehoda vôbec stala. Pri pátraní ju ale 
prichytila jej hnusná teta a vždy ju zatvorila späť do jej izby. Keď si ale teta 
uvedomila, že Stela sa i tak von dostane, tak ju zatvorila do pivnice. Stela od únavy 
a chladu, ktorý v pivnici bol, zaspala. Keď sa prebudila, počula zvuky a naraz bol 
pred ňou duch. Stela najprv od úľaku zbledla ako stena, ale nakoniec sa dostala 
spolu s malým duchom kominárikom menom Sadza von. Pri pátraní Sadza aj                    

so Stelou prišli na to, že Steliných rodičov teta Berta otrávila, a tak zavolali detektíva. Detektívom však bola 
prezlečená teta Berta, ktorá chcela Stelu zabiť. Teta Berta mala veľkú bavorskú sovu menom Wagner,                
ale teta Berta chcela z Wagnera urobiť vypchatú sovu pre svoje sovie múzeum, na ktoré však potrebovala 
dom, v ktorom žila Stela so svojimi rodičmi. Keď to Stela počula, tak rýchlo utiekla z domu, aby sa dostala 
od tety Berty čo najďalej. Ale v tom momente na Stelu poslala teta Berta Wagnera. Keď si však Wagner 
spomenul na to, ako z neho chce teta Berta urobiť vypchatú sovu, Stelu pustil. Vtedy sa k nemu zleteli 
ďalšie sovy a tetu Bertu zobrali. Keď bola dosť ďaleko a vysoko, tak tetu Bertu pustili. Wagner potom 
odletel so sovami. Stela hneď na druhý deň oslávila svoje 13. narodeniny.  
 

Prečo som sa rozhodla pre túto knihu? Lebo už v kníhkupectve to bola láska na prvý pohľad :) 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Páčila sa mi zápletka, lebo som nikdy nevedela vopred povedať, čo sa stane. 
 

Čo sa mi na knihe nepáčilo? Nepáčilo sa mi, že Stelini rodičia umreli. 
 

Čo by som autorovi poradila? Poradila by som mu, aby ďalej písal také knihy ako Hnusná teta Berta. 
 

Ktorá z postáv sa mi najviac páčila? Stela, lebo sa nevzdávala ani vtedy, keď sa jej nedarilo.                           
Ale ako literárna postava sa mi istým spôsobom páčila aj hnusná teta Berta, lebo bola veľmi prefíkaná. 
 

Našla som v knihe niečo, čo ma špeciálne zaujalo? Najviac ma zaujalo to, že Davidovi Walliamsovi takýto 
príbeh vôbec napadol.  

Karolína Fabianová, 5.A 
 

Salamanda Drake: Dračie údolie 
 

žáner: fantasticko-dobrodružná literatúra pre deti 
 

obsah: Na Bresalských ostrovoch žijú ľudia a draky. Kara je dievča, ktorej otec 
vlastní farmu na chov drakov. Každoročne sa na ostrovoch konajú preteky                      
na drakoch. Breena, najlepšia kamarátka Kary, preteká na drakovi menom Luna. 
Kara má zakázané jazdiť na drakoch, lebo jej mama zahynula pri jazde na drakovi. 
Napriek tomu má Kara vlastného draka Oblaka, na ktorom tajne jazdí. Hortenzia 
nechce, aby Kara mala Oblaka. Hortenziin otec lord Torin kupuje drakov                          
od Karinho otca. Hortenzia chce, aby kúpil Oblaka. Počas skúšobného letu 
Hortenzia aj s Oblakom spadli. Lord Torin sa nahneval, že Oblak je zle vychovaný 
a chcel ho zabiť. Preto Kara aj s Oblakom ušli do hôr. Oblak v lese zachránil Karu 
a išli spolu domov. Po návrate domov lord Torin predsa len Oblaka kúpil. Hortenzia s oblakom jazdili                     
na pretekoch. Hortenzia ho chcela zbiť, pretože nepreletel dráhu bez chyby. Kara zabránila tomu, aby 
Oblak vychŕlil na Hortenziu oheň. Potom Kara s Oblakom preleteli trať bez chyby a v najlepšom čase. Lenže 
Kara nebola prihlásená na súťaž, takže nevyhrala. Karin otec kúpil Oblaka späť a dovolil jej na ňom jazdiť. 
 

Prečo som sa rozhodla práve pre túto knihu? Baví ma čítať o drakoch. 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Na tejto knihe sa mi páčilo, ako môžu byť ľudia a draky kamaráti.  
 

Ktorá z postáv sa mi najviac páčila? Najviac sa mi z postáv páčili Kara a Oblak. 
Hana Stoláriková, 5.A 
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Jo Nesbø: Prdiprášok doktora Proktora 
 

žáner: detská literatúra 
 

obsah: Príbeh knihy sa odohráva v nórskom meste Oslo a začína sa                                   
na Kanónovej ulici, kde žije hlavná hrdinka Lisa. Jediné deti v susedstve sú Trul 
a Trym Traneovci, ktorí sú zlí a nevychovaní. Ich otec pán Trane je bohatý a zlý, 
lebo raz ukradol jednému vynálezcovi jeho vynález tajného materiálu, ktorý                  
má veľkú silu, napríklad otvorí väzenské dvere. Raz, bolo to 17. mája,                             
v deň nórskeho sviatku, sa na ich ulicu prisťahovali susedia s ryšavým chlapcom 
Bulem, ktorý bol múdry a vedel pekne hrať na trúbke. Spriatelil sa s doktorom 
Proktorom, šialeným profesorom, ktorý vynašiel unikátny prášok: 
fosforeskujúci najsilnejší prdiprášok na svete, a začal mu robiť asistenta.    
V škole mal Bule problémy s dvojičkami Trul a Trym Traneovcami. Hneď im 

porozprával o doktorovi Proktorovi, ale Lisu, svoju kamarátku, zaviedol do doktorovho domčeka,                       
kde uvidela pokusy. Odvtedy Lisa a Bule zažívajú bláznivé príhody s doktorom Proktorom, v ktorom sa 
stretnú napríklad s príšernými anakondami, pochmúrnou väznicou či strašnými gaunermi. Kniha je plná 
bláznivých príhod, je zábavná a vtipná. 
 

Prečo som sa rozhodla pre túto knihu? Knihu Prdiprášok doktora Proktora som si vybrala pre smiešny 
názov knihy. Nesklamal, veľa som sa pri čítaní nasmiala. 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Našla som v knihe niečo, čo ma špeciálne zaujalo? Zaujali ma rôzne príhody 
v knihe, ale hlavne tá časť, ako Trul a Trym ukradli doktorovi Proktorovi dva poháre práškov, v ktorých Lisa 
zamenila obsah. Ilustrácie od Pera Dybviga sú tiež smiešne a hodili sa k tejto veselej knihe. 
 
 

Čo sa mi na knihe skôr nepáčilo? Ako by som poradila autorovi, aby jeho knižka bola ešte lepšia? 
Nepáčila sa mi kapitola č. 7: Tejto noci v kanalizácii pod Oslom. Autor v nej opisuje slizké beštie, potkany 
a vodné krysy. Najhorší bol veľký potkan Attila. Takéto príbehy deti nerady čítajú, lebo sa potom v noci 
budia. Túto kapitolu by som z knihy vynechala. 
 
 

Ktorá z postáv sa mi najviac páčila a prečo? Páčila sa mi postava doktora Proktora, ktorý ráčkoval a robil 
smiešne pokusy v domčeku – vo svojom laboratóriu. Mal bláznivé nápady a so svojimi asistentmi zažil 
kopec uletených dobrodružstiev. 

Daša Súkeníková, 5.A 

 
Alex Scarrow: Jazdci časom: Prvá misia 

 

(Jazdci časom je názov knižnej série, ktorá pozostáva zo štyroch dielov:  
Prvá misia, Dni predátorov, Kód apokalypsy, Absolútna vojna.) 

 

žáner: science-fiction literatúra pre deti a mládež 
 

obsah: Liam O'Connor je v roku 1912 na palube Titanicu. Loď sa zrazu začne 
potápať a dovnútra vrazí voda. Vo chvíli, keď si Liam myslí, že jeho záchrana 
je beznádejná, zjaví sa pred ním muž a hovorí: „Liam, poznám ťa, viem o tebe 
všetko, aj to, že tu zomrieš. Ale môžem ťa zachrániť. Som z budúcnosti 
a môžem ťa zobrať so sebou. Ale neponúkam ti život.“ Liam povie: „To nie je 
možné, ale na čo čakáte?“ Zobudí sa v starej budove s dvoma dievčatami Sal 
a Maddy, ktoré boli tiež zachránené z katastrof. Zrazu ich privíta muž, ktorý 
ich zachránil. Volá sa Foster. Všetko im povysvetľuje. Aj to, že budú pracovať 
ako elitný tím, ktorý bude ochraňovať svet pred narušiteľmi histórie. Štvrtý člen ich tímu je človek 
vytvorený v laboratóriu, ktorý má namiesto mozgu počítač. Volá sa Bob. Celý tím je umiestnený v časovej 
bubline v 10. a 11. septembri v roku 2001 v New Yorku (vtedy padli Dvojičky). Sal sa prechádzala po New 
Yorku v čase, keď mali padnúť Dvojičky, ale nestalo sa nič. Obzrela sa dozadu, ale Dvojičky tam neboli. 
Rýchlo bežala na základňu. Zistili, že Hitler vyhral druhú svetovú vojnu. Pomohol mu k tomu Kramer.               
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Bol z roku 2066. Poslali Liama a Boba do minulosti, aby zistili, čo sa stalo. No oni zmeškali všetky okná           
na návrat do súčasnosti. A tak tam uviazli. Liama na päť mesiacov zavreli do zajateckého tábora. Ale Bob ho 
potom vyslobodil. Ale v súčasnosti nastala ďalšia zmena a žili tam len zmutované monštrá. Z energie, ktorú 
vytvorili pomocou nafty, im poslal správu, kedy a kde otvoria ďalšie okno. Nakoniec bolo také malé ako 
futbalová lopta. Liam s Bobom nechali odkaz v múzeu v knihe návštev. Napadlo to aj Maddy. Našli ho tam, 
ale keď sa vracali na základňu, zmutované monštrá ukradli Sal. Nechali ju tak, pretože jej nemohli pomôcť. 
Potom dostali Liama a Boba späť. Zistili všetky informácie z Bobovej hlavy a poslali Liama a Boba späť                   
do minulosti, aby všetko napravili. Presviedčali Kramera, nech nepomáha Hitlerovi, že to skončí zle. Potom 
tam prišli nemeckí vojaci a zastrelili Boba. Zostal z neho iba počítač. Nakoniec sa vrátili do súčasnosti.                  
Ale Foster odišiel. Našťastie sa všetko napravilo a Sal sa vrátila. 
 

Prečo som sa rozhodol pre túto knihu? Dostal som ju na meniny. 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Bola ako na mieru pre mňa. 
 

Čo sa mi na knihe nepáčilo? Ako by som poradil autorovi, aby bola jeho knižka ešte lepšia? Bola veľmi 
zložitá. Zlepšil by som slovosled viet. Viac by som objasnil celú situáciu. 
 

Ktorá z postáv sa mi najviac páčila a prečo? Najviac sa mi páčil Foster. Vyznal sa v počítačoch, vedel, čo má 
kedy povedať, vždy vedel, čo treba urobiť.  
 

Našiel som v knihe niečo, čo ma zaujalo? Zaujal ma najväčší počítač na svete. 
Michal Bachratý, 5.A 

 
 

Robyn Schneiderová: Ako sa to všetko začalo 
 

žáner: literatúra pre násťročných 
 

obsah: Ezra Faulkner bol úspešný žiak a športovec. Mal všetko: kamarátov, 
priateľku, dobrých rodičov a skvelé výsledky v škole aj v tenise. Bol kapitánom 
tenisového tímu, keď sa stal obeťou autonehody, z ktorej vyviazol, ale zostali 
mu následky na celý život. Pre zmrzačené koleno a zlomeninu zápästia bude 
musieť celý život chodiť o paličke. Je na začiatku posledného ročníka na 
strednej škole a je presvedčený, že už nič nebude také, ako bolo pred nehodou. 
A skutočne sa všetko zmenilo – od záľub až po kamarátov. Do školy nastúpila 
nová žiačka Cassidy, záhadné a pekné dievča, ktoré sa prisťahovalo zo San 
Francisca. Obidvoch čosi k sebe priťahovalo a po čase začali spolu chodiť. Rok 

ubiehal a oni si stále veľmi dobre rozumeli. Cassidy sa však jedného dňa z ničoho nič odmlčala a začala sa 
mu vyhýbať. Ezra si to nevedel vysvetliť. Až po čase vysvitlo, že človek, ktorý Ezru zmrzačil, bol Cassidin 
brat, čo sa aj ona dozvedela len prednedávnom. Cassidy sa s tým nedokáže zmieriť, trvá na rozchode 
s Ezrom a nakoniec odchádza na inú školu. Ezrovi je to veľmi ľúto, ale vďaka svojmu dobrému priateľovi 
Tobbymu to postupne prekoná a nájde zmysel svojho života v iných veciach. 
 

citát z knihy: „Človek nikdy nevie, kedy sa mu môže stať niečo, čo mu navždy zmení život. Dôležité však je 
nebrať to ako tragédiu – ako koniec sveta, ale nájsť z toho cestu von.“ 
 

Prečo táto kniha? Zaujal ma názov knihy a anotácia na obale. 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Autorka dokázala upútať moju pozornosť natoľko, že som sa od nej nevedel 
odtrhnúť. 
 

Čo sa mi na knihe nepáčilo? Kniha nemala chybu, všetko sa mi páčilo. 
 

Ktorá postava sa mi najviac páčila a prečo? Ezra, lebo sa nevzdal ani v ťažkej životnej situácii. 
 

Čo ma na knihe zaujalo? Dej celej knihy ma zaujal. 
Samuel Oravec, 7.A 
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Tonya Hurleyová: Ghostgirl – Vitajte na onom svete! 
 

(Ghostgirl je názov knižnej série, ktorá pozostáva z troch dielov: Vitajte na 
onom svete!, Medzi svetmi, Diagnóza: láska.) 

 

žáner: science-fiction literatúra pre násťročných 
 

obsah: Charlotte Usherová sa v škole cíti ako neviditeľná. Dokonca aj chlapec, 
do ktorého bola zamilovaná, o ňu ani nezakopol. Preto, keď sa začal školský 
rok, snažila sa čo najviac zapadnúť a upozorniť na seba. No nikto jej snahu 
neocenil a ona bola naďalej iba pozadím pre populárne decká. Pocítila nádej, 
keď jej ako partnera na fyziku pridelili jej tajnú lásku Damena. No problém bol, 
že to bol frajer Petuly, teda najväčšej harpye na škole. Navyše, jej sny 
o popularite sa rýchlo zrútili, keď sa raz začala dusiť nevinným gumeným 
medvedíkom a nikto jej nebol na pomoci... Odvtedy sa mohla iba pozerať,              
ako pomaly a nenápadne mizne zo sveta. No aby toho nebolo málo, Charlotte 
musí aj tak dokončiť strednú školu, a preto iba sedí v posmrtnej škole s ostatnými mŕtvymi spolužiakmi. 
Stále nechce prijať fakt, že je mŕtva, a preto si vyslúži od ostatných mŕtvych deciek odpor a odsudzovanie. 
Zúfalá Charlotte sa preto iba pohybuje po svojej starej škole a hľadá niekoho na svoj nový plán.                              
Až kým nenašla Scarlet, čo je jediný človek, ktorý Charlotte vidí. Scarlet bolo gotické dievča a sestra... no... 
Petuly. No Charlotte to nezastaví v tom, aby spravila rituál, počas ktorého sa prevtelí do Scarletinho tela 
(samozrejme s jej povolením) a môže si užiť chvíľu života. Ale keď sa dozvedia, že starý dom na konci mesta 
(alias domov všetkých mŕtvých deciek a tínedžerov) sa má dať zbúrať, rozhodnú sa prepojiť obidva svety, 
aby zachránili ples a aj útočisko Charlotte. A preto usporiadajú jesenný ples v starom dome plnom duchov, 
aby dokázali, že je v dobrom stave. Po dlhom večeri sa im to podarí a Charlotte všetci uvidia ako dievča, 
ktoré zachránilo ich ples. Vtedy mohla Charlotte pokojne prejsť na druhú stranu a zmiznúť Scarlet zo života. 
Nikto si z večera na mŕtve decká nepamätal až na Scarlet, ktorá na svoju mŕtvu priateľku nezabudne. 
 
Prečo som sa rozhodla práve pre túto knihu? Môj strýko a teta mi darovali trilógiu Ghostgirl na Vianoce. 
 

Čo sa mi na knihe páčilo? Satira, postavy a príbehy jednotlivých postáv, bolo to čítanie so zážitkom. 
 

Čo sa mi na knihe skôr nepáčilo? Ako by som poradila autorke, aby jej knižka bola ešte lepšia?                           
Možno by som pripísala Charlotte nejakú spriaznenú dušu. Scarlet skončila s Damenom a chudák 
Charlotte? No ako som počula, Charlotte by si mala niekoho nájsť v 3. diele. No uvidíme... 
 

Ktorá z postáv sa ti najviac páčila a prečo? Najviac sa mi páčila Scarlet – jej gotický štýl a nezáujem o ľudí, 
ktorí ju odsudzujú, ma veľmi zaujal. Nestarala sa o popularitu a o reči, ktoré sa o nej šírili, a to sa mi páči. 
 

Našla som v knihe niečo špeciálne, čo ma zaujalo? Veľmi sa mi páčili príbehy Charlottiných                         
mŕtvych spolužiakov, ako sa dostali na druhý breh, napr. Coco sa udusila vo vlastných zvratkoch v značkovej 
kabelke – fuj, ale má to niečo do seba! :) 

Mia Gaburová, 7.A 
 

 

Astrid Lindgrenová: Leto na ostrove Saltkråkan 
  

žáner: literatúra pre deti a mládež 
 

obsah: Krásna knižka s veľmi podrobným a poetickým opisom, ktorá rozpráva 
o rodine, cestujúcej na neznámy ostrov, aby tam strávila krásne letné prázdniny. 
Členmi rodiny sú otec, jeho traja synovia a ich najstaršia sestra, ktorá bratom 
nahrádza mamu. Hlava rodiny je roztržitý, nepraktický, no i veľmi nežný, poetický 
a svoje deti neskonale milujúci otec, ktorý sa dokáže pre veci veľmi rýchlo 
nadchnúť, i keď rovnako rýchlo jeho nadšenie vie i opadnúť. A presne to aj urobí. 
Zarezervoval si pre seba a svoje deti na dva mesiace krásnu, útulnú, malú 
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chalúpku, aby mohli spoločne obdivovať krásy prírody, zapadajúce slnko, vôňu kvetov a prežili tak 
najkrajšie prázdniny svojho života. A čo piati pútnici, plní očakávania, po dlhej ceste našli? Starú stoláreň. 
Mokrú zatuchnutú búdu s deravou strechou. Na otcovu hlavu padali výčitky. Na túto malú chvíľu vyzerali 
celé prázdniny úplne zničené. Avšak, po čase, s veľkou dávkou odhodlania a usilovnej práce, vykúzlili 
z tohto miesta najkrajšie miesto na svete, z ktorého si odniesli tie najkrajšie spomienky, získali úžasných 
priateľov, obdivovali krásy mora, južného vánku, prístavu, lodí, západov slnka, krásu stretnutia duší, myslí, 
krásu priateľstva, lásky a sivý smutný náter mesta zmyla melódia burácajúcich vĺn a slnečného svitu. 
A môžeme si byť istý, že na tieto nádherné chvíle nikdy nezabudli. 
 
moja analýza knihy: Autorka vie nádherne zobraziť atmosféru, a to veľmi poeticky. Zachytáva pre čitateľa 
každodenné, avšak neobyčajné a nádherné momenty, ktoré by nám inak prešli cez prsty a ani by sme si ich 
nevšimli. Hlavným posolstvom autorky podľa mňa je, aby čitateľ otvoril svoju dušu dokorán a všímal si 
krásu života, aby mal myseľ otvorenú a nebál sa svoje sny realizovať, aby sa dokázal zmieriť s nešťastím 
a bolesťou a vedel, že vždy nám život prinesie novú vlnu, vďaka ktorej sa všetko môže zmeniť k lepšiemu, 
aby nezahadzoval zbroj, kým sa vojna neskončila. 
 
ukážka z knihy: „V ten večer si Malin do denníka zapísala: Niekedy sa mi zdá, akoby si život zvolil jeden deň 
a povedal mu: ,Tebe dám všetko! Ty budeš jeden z tých rozkošných dní, ktoré sa trblietajú v spomienkach, aj 
keď sme už na všetky ostatné dni zabudli.' Toto bol presne taký deň. Samozrejme nie pre všetkých. Mnoho, 
mnoho ľudí práve teraz plače a na tento deň budú spomínať so smútkom v duši. To je zvláštna predstava.“ 
 
Krásny príbeh, rada sa k nemu vraciam ;) 

Petra Lȍrinczová, 9.A 
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Okienko Zelenej školy 

 
Dňa 9. októbra 2015 sa pani riaditeľka spolu s pani 
zástupkyňou zúčastnili na Slávnostnej certifikácii 

programu Zelená škola, počas ktorej bol našej škole 
slávnostne odovzdaný Certifikát Zelenej školy. Tešíme sa 
z tohto úspechu, ktorý nás motivuje k realizovaniu ďalších 
aktivít, prispievajúcich k starostlivosti o životné prostredie 

a zvyšovaniu environmentálneho povedomia našich 
žiakov. Týmto by sme tiež chceli veľmi pekne poďakovať 
pani učiteľke Viere Keszeghovej, hlavnej koordinátorke 

projektu, za jej pracovný zápal a ekonadšenie!  
 

Okienko Zelenej školy  vás ani v tomto čísle nezabudne 
poinformovať o tých najpamätnejších z našich ekoaktivít. 

Pozrime sa na ne! 
 

P.S. Zelenú školu si od tohto školského roku  
pod patronát vzala pani učiteľka Marta Hnidková ;) 

 
 

Na šiestackej biológii „Hravo a zdravo“ 
 

Vedeli ste, že si každoročne 16. októbra pripomíname Svetový deň zdravej výživy? My už áno! :) 
V rámci tohtoročného Týždňa zdravej výživy (11. – 16. október 2015) si naši šiestaci počas biológie 

prakticky precvičili nadobudnuté poznatky o význame ovocia a zeleniny a pripravili si chutné nátierky, 
koláčiky i ovocné chuťovky, aby tak okúsili chuť naučeného v praxi. Na ochutnávku pozvali i žiakov  

zo susedných tried aj naše pani učiteľky, ktoré si šiestacke domáce dobroty nevedeli  
vynachváliť a nadšene si vymieňali so žiakmi recepty :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologické programy Daphne na Cádrovej 
 

V dňoch 3. a 4. decembra 2015 sme na druhom stupni absolvovali zaujímavé prednášky v podaní lektoriek   
z Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie. Spolu sme odhalili tajomstvá vody a riešili sme globálne 

problémy našej Zeme. Lektorky nás pútavo voviedli do tematiky, ktorá je súčasťou našej výučby. Malými 
názornými pokusmi sme si nielen zopakovali nám už známe znalosti, ale naučili sme sa i mnoho nového. 
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Vyhodnotenie tohtoročného zberu  gaštanov 

 

 

trieda 
vyzbieraných 

gaštanov 
   

trieda 
vyzbieraných 

gaštanov 
 

1.A 1 163,5 kg 1. miesto na I. stupni 4.A 133,5 kg 

1.B 108 kg  4.B 30 kg 

1.C 376 kg 2. miesto na I. stupni 5.A 431,5 kg 1. miesto na II. stupni 

2.A 76,5 kg  6.A 12 kg  

2.B 184 kg  

3.A 221,5 kg 3. miesto na I. stupni 

 
 Najsnaživejší jednotlivci:  
 

  I. stupeň: Matilda Langerak (1.A) 
  II. stupeň: David Svitek (5.A) 

 

 

Vyhodnotenie  jesenného zberu  papiera 

Spolu sa nám podarilo vyzbierať až 2 729 kg papiera!  
 

Veľmi sa tešíme, že sme sa k takémuto výkonu „hecli“ za taký krátky čas!   
O ďalšom zbere papiera vás určite budeme včas informovať ;)  

 
Najsnaživejší jednotlivci: 

 

1. miesto: Matilda Langerak (1.A) 
2. miesto: David Gavalec (8.A) 

3. miesto: Barbora Rejleková (1.B) 

Najsnaživejšie triedy: 
 

1. miesto: 1.A 
2. miesto: 2.A 
3. miesto: 1.B

 

Spolu:   2 736,5 kg 
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A ako to vyzerá,  
keď potrebujete 2 729 kg 

papiera presunúť  
do dodávkového auta? 

 
Správne, oslovíte  

našich žiakov z II. stupňa! 
(A poobedňajšiu návštevu 

fitka môžete tentokrát 
vynechať ;)) 

 

Ďakujeme všetkým 
zúčastneným  

za pomoc a ochotu ;) 
 

 

Aj naďalej zbierame PET-vrchnáčiky z fliaš! ;) 
 

(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 ;) 
 
 

Naša škola 
 

Naša škola zelená, 
kto vie, čo to znamená? 
Stromy, kríky krásne sú, 

veľa zdravia prinesú. 
 

Ovzdušie nám čistia rady, 
aby sme sa dobre mali. 
Medzi nimi hráme sa, 
chodíme aj do lesa. 

 

Každý deň ich polievame, 
aby boli v škole stále. 

Uplietli sme z vetvy veniec 
a tejto básničky je koniec. 

 
Katarína Peschlová, 5.A 

 

Lovci Zeme 
 

Lovci na lodiach 
krúžia po moriach. 

Ako supy, ako dravce, 
no oproti svojej mame sú ako mravce. 

 

Keby Zem chcela, tak by ich utopila. 
Čo by to ale bola za matku, 

ak by utopila svoje deti ako posádku? 
 

Zem nás všetkých rada má, 
no niektorí ju nie! 

Všetko nám vždy ráda dá, 
tak si to vážme! 

 
Bianka Janitorová, 5.A  

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

Zeleň treba chrániť 
a vandalov haniť. 

Stromy, kríky, tráva, kvety, 
machu sú zas plné rieky. 

 

Zeleň, tá je zelená, 
v lese nájdeme aj jeleňa. 

Príroda je ale zradná, 
privoláva búrky, mračná. 

Pod strom pred dažďom neschovávaj sa! 
Radšej doma v teple ohrievaj sa. 

 

Zvieratám je pri zeleni dobre,  
preto zeleň o starostlivosť žobre. 

Nekazme ju, nech zvieratá majú kde žiť 
a z potôčka piť. 

 

V lete voda ich ovlaží, 
ale iba keď odpad v nej nestraší. 

Starajme sa o ňu teda, 
kto nebude, tomu beda! 

 

Samuel Oravec, 7.A 
 

(Š)kola zelená 
 

Máme peknú školu, 
pijeme v nej občas i kolu. 

Škola je to zelená, 
veľmi dobre vyzerá! 

 

Zelená je ako hory, 
nemáme v nich veľa morí. 

Chodíme však do lesa 
pozerať sa na plesá. 

 

Na Slovensku máme Tatry, 
veľmi blízko Malej Fatry. 

V našej škole sadíme rastliny, 
rastú dobre ako maliny. 

 

V našej škole sa cítim dobre, 
stále máme nebo modré. 

Stromy si tu rastú, 
nerastú jak z plastu. 

 

Hana Stoláriková, 5.A 
 

EKO-báseň 
 

Zem si chrániť musíme, 
vždy to aspoň skúsime. 

Nech nám nezmiznú rastliny 
a stále krásne zelenajú sa doliny. 

 

Nech nám žijú lesy, 
nech vždy počuť vtáčie plesy. 

Nech niektorí konečne pochopia, 
prečo našu Zem neľúbia? 

 

Bianka Janitorová, 5.A 

 
Čo robí Zelená škola? 

 
My sme Zelená škola, 

sadíme semiačka zhora, zdola. 
Chceme vysadiť hrušku, jabloň a podobne, 

separujeme aj smeti rozhodne. 
 

Na škole máme akciu Deň zeme, 
z akcie vždy šťastní odídeme. 
Sadíme tam stromy, rastliny 

a verne dúfame, že v budúcnosti 
nebudú po nich piliny. 

 
Snažíme sa ochrániť prírodu 

a chceme, aby všetky zvieratá mali slobodu. 
Sme vďační stromom za kyslík, 

za ich veľký dar, 
ďakujeme im za to, 

ako kvetami nám ozdobia svet. 
 

Erik Rusinko, 5.A 
 
 

Zelená škola 
 

Zelená škola chráni prírodu, 
na jeseň zbiera všetkú úrodu. 

Cigarety zo zeme zbiera, 
špinavej prírode sa vzpiera. 

 
Uprace aj les špinavý, 

všetku špinu v ňom zadlávi. 
Šišky na strom zavesí späť 
a les je oveľa krajší hneď. 

 
K potôčiku prídu potom 

a v ňom nájdu veľa drôtov. 
Upracú ho rýchlo spolu, 

tá nečistota z lesa zíde dolu. 
Teraz je koniec mojej básne, 

dúfam, že všetky lesy budú krásne! 
 

Nina Nováková, 5.A 
 
 



 

 

Oznamy 
 

 

S radosťou vám oznamujeme, že vďaka hlasovaniu  
v Raiffeisen banke bol podporený projekt rozvoja nášho ihriska! 

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prišli osobne  
za náš projekt zahlasovať. Tiež by sme sa veľmi pekne chceli 

poďakovať ľuďom z projektu Guerera, ktorí naše ihrisko neustále 
zveľaďujú a zároveň získavajú prostriedky na jeho obnovu ;) 

 

Dňa 23. januára 2016 vás srdečne pozývame  
na 1. ples rodičov, zamestnancov a priateľov školy Cádrova!  

(Bližšie informácie nájdete v pozvánke ;)) 

↓ 

 

Prosíme tých z vás, ktorí majú možnosť a záujem akýmkoľvek spôsobom  
prispieť do tomboly, aby v tejto veci neváhali kontaktovať našu p. tajomníčku na: 

tajomnicka@zscadrova.sk, tel.: +421 2 20275595 :-) Ďakujeme! 
 

A už šup-šup objednať sa u kaderníka, zháňať novú večernú róbu  
a s tým zemiakovým šalátom cez vianočné sviatky opatrne! ;) Tešíme sa na vás! ;) 

 

mailto:tajomnicka@zscadrova.sk


67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná bodka za kalendárnym rokom 2015 
od našej pani riaditeľky 

 

 Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci a rodičia, 
 

 blíži sa koniec roka 2015 a nás čakajú Vianoce a prázdniny,                
na ktoré sa všetci určite veľmi tešíme.  
 Ďakujem našim pani učiteľkám, vychovávateľkám, pánovi 
vychovávateľovi, školníkovi, kuchárkam, upratovačkám a všetkým 
ostatným zamestnancom, ktorí sa podieľajú na tom, že na Cádrovej 
to naozaj „fičí“ veľmi dobre. 
 Naša práca by nemala žiadny význam, keby nebolo                         
Vás – šikovných, milých, usmievavých a občas i trochu 
„neposlušných“ žiakov. Snažte sa i naďalej a robte radosť nám a 
takisto aj Vašim rodičom. 
 V neposlednom rade ďakujem všetkým rodičom za pomoc                
a spoluprácu pri skrášľovaní a zveľaďovaní našej milej rodinnej 
školy :-) Akúkoľvek pomoc, ktorú ste nám poskytli, si nesmierne 
vážime. 
 Všetkým želám šťastný, krásny a úspešný nový rok 2016,               
plný zdravia, spokojnosti a pohody! 
 
 
 

PaedDr. Miroslava Komorníková,  
riaditeľka školy 
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Všetkým našim čitateľom a priaznivcom praje  

 

šťastné a veselé Vianoce 
  

a úspešný nový rok 2016  
 

i redakcia Cádrovín! ;) 
 

 

 
K vinšovaniu sa pripája aj náš pedagogický zbor ;) 

 
A aby vám bolo jasné, že po toľkých dobroprajných vinšoch vás môžu čakať  

len tie najfantastickejšie sviatky, pokochajte sa obrazovými menovkami  
celého (!) nášho pedagogického zboru! Na týchto krásnych portrétoch usilovne 
pracovali naši žiaci na hodinách výtvarnej výchovy a vy ich čoskoro budete mať 

možnosť vidieť naživo v priestoroch našej školy. Zatiaľ vás však trošku potrápime 
a necháme vás hádať, komu patrí ktorá podobizeň.   

 
 

Schválne, spoznáte nás všetkých  
bez našepkávania? A neodkukovať! ;) 

 
Vaše pani učiteľky, pani vychovávateľky  

i pán vychovávateľ ;)  
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