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Editoriál 

 

Milí čitatelia, opäť sme tu! Opäť nové rady, tipy, tajničky, logické 

úlohy, prostredníctvom ktorých si precvičíte Vaše hlavičky! 

Dozviete sa, čo nové sa udialo v našej škole. Určite siahnite po 

našom časopise, neoľutujete! Bude Vám spríjemňovať chvíle 

a zabávať Vás. Pripravili sme si pre Vás i nevídané príbehy, 

v ktorých sa prenesiete do nových svetov, spoznáte nové postavy, 

prostredie a príbehy. Neoľutujete! Prajeme Vám príjemné čítanie, 

ale takisto aj krásne leto, ktoré je tu onedlho. Vychutnajte si každú 

chvíľku s tými, ktorých máte radi. Ešte jedna rada, pozor na slnko 

a úpal, pretože Vám to môže skomplikovať leto. 
 

Krásne a slnečné leto Vám praje 

Lucka Kováčová 

redaktorka časopisu Cádroviny 

 

Prajeme Vám 

príjemné čítanie, 

Vaša redakcia 

časopisu Cádroviny! 

Redakcia Cádrovín 

(školský časopis žiakov ZŠ s MŠ, Cádrova 23, 

831 01 Bratislava; ktorý vychádza 3x ročne už 

od školského roku 2007/2008) 

ročník X., 3. číslo (predprázdninové) 

šéfredaktorka: Bianka Janitorová 

redaktorky: Lucka Kováčová, Annamarija 

Záborski, Petra Záborski, Karolína Fabianová 

odborný dohľad: Mgr. Lucia Kulifayová 
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Erik Rusinko, 6.A 

Ako vznikla škola Cádrova? 

Chodíme do nej už veľmi dlho, každý jeden deň prechádzame cez jej bránu. Ale vieme, ako 

vznikla? Kto ju založil? To Vám teraz rozpovieme. Čo je na tom pravdy? To posúďte sami... 

Dokonca Vám ponúkneme i nové logá, ktoré by mohli našu školu zastupovať. 
 

Kde bolo, tam bolo, v dávnych časoch, keď na svete boli len ľudia, dediny, zvieratá a pekná 

príroda, neexistovala škola. Nikomu ani nenapadlo, že niečo také ľudia 

potrebujú. V hlbokom lese žila krásna víla Cádrovka. Ľudia ju nikdy 

nevideli, len si o nej rozprávali príbehy,  povesti. Cádrovka bola múdra 

a milá. Všimla si, že sa ľudia vedia o seba postarať, ale neboli vzdelaní. 

Rozhodla sa postaviť budovu, v ktorej sa ľudia budú učiť, kde im ona 

odovzdá svoje vedomosti. Víla sa rozhodla, že budova sa bude volať škola. Keď sa budova po 

dlhých rokoch postavila, zavolala si tam zopár ľudí, ktorých naučila, čo vedela. Týchto 

vzdelaných ľudí nazvala učiteľmi. Cádrovka však navždy zmizla. Ľudia ju dlho hľadali, ale 

nikdy ju nenašli. Na jej počesť ľudia pomenovali túto školu Cádrova. Odvtedy boli všetci 

vzdelaní.         Sárka Pigová, 6.A 
 

Dávno, pradávno začali na planétu Zem padať hviezdy, meteority. Vtedy už existovali ľudia 

a obývali túto planétu. Jedna hviezda sa volala Matematika, iná Fyzika, iná Chémia, 

Gramatika, Výtvarná, Telesná, Technika, História, Biológia, Geografia, posledná bola 

Hudobná. Padli do stredu Európy, po ich dopade nastal veľký výbuch. Z meteoritov začal 

unikať zvláštny plyn, ktorý vdýchlo jedenásť ľudí. Každý človek sa stal vzdelaným v jednej 

oblasti. Ďalší deň prišiel na Zem zvláštny mimozemšťan, ktorý týmto ľuďom povedal: „Milí 

učitelia, vašou úlohou je naučiť všetkých ľudí na planéte Zem, čo viete.“ Učitelia postavili 

budovu, ktorú pomenovali Základná škola Cádrova. Tam pravidelne pozývali rôznych ľudí 

a učili ich nové veci.    Erik Rusinko, 6.A 
 

Voľakedy tam, kde je škola Cádrova, bol park a chodilo tam denne 

veľa ľudí. Stretávala sa tu skupina ľudí, ktorá si tu vymieňala rôzne 

informácie, ktoré sa dozvedeli. Väčšinou boli zmiešané z rôznych  

oblastí. Z nejakého neznámeho dôvodu toto miesto nazvali škola. 

Prišla zima a ľudia na tomto mieste začali tráviť viacej času. Bolo im 

zima, tak zavolali skúseného záhradkára, aby s tým niečo spravil. Ten zobral knihy z rôznych 

oblastí, polial ich vodou a zakopal. O pár dní knihy začali klíčiť a naberať veľké rozmery a tvar 

kocky. Už ľuďom nebolo zima, mali sa kde vzdelávať. Školu pomenovali podľa ulice, na ktorej 

vyrástla. A že vyrástla v krásnom parku,  o tom svedčí jej areál – stromy, kvety, kríky.   
Miško Bachratý, 6.A 

 

Boli raz dvaja krtkovia, boli to súrodenci. Krtko sa vola Cád a krtica Rova. Bývali spolu so 

svojimi rodičmi pod zemou. Rodičia mali dosť vlastných problémov a s deťmi vôbec netrávili 

čas. Krtko a krtica z toho boli smutní. Mysleli si, že rodičia na nich už zabudli, a preto si chceli 
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Veronika B. a Katka P., 6.A 

získať ich pozornosť. Dlho rozmýšľali, ale nevedeli na nič prísť. Cád 

a Rova mali jedného dobrého kamaráta. Bol to človek, baník. Vždy 

im vedel dobre poradiť a pomôcť. „Musí to byť niečo veľkolepé! 

Niečo, na čo naši rodičia nezabudnú,“ vysvetľovala Rova ich 

priateľovi. „Hmmm...“ zamyslel sa baník,  „už to mám! Tak teda 

počúvajte. Každý z vás spraví taký obrovský krtinec, aký ešte nikto nevidel!“ „To je nápad, 

budú to dva najväčšie krtince na svete!“ Cád a Rova jasali. Obaja začali vyhrabávať zeminu 

na povrch. Onemeli od úžasu. Krtince vo svojej konečnej podobe boli väčšie, ako mali byť. 

Baník navrhol: „Čo ak by sme z týchto veľkých krtincov urobili školu? Všetci máme radi deti 

a chceme, aby sa vzdelávali.“ A tak aj spravili. Cád a Rova pomohli baníkovi vymodelovať 

z krtincov dve kocky a spraviť v nich poschodia a triedy. Keďže mali všetci traja radi prírodu, 

začala sa škola zameriavať na environmentálnu výchovu. „A ako sa bude naša škola volať?“ 

spýtala sa krtica. Baník odvetil: „Predsa po vás dvoch. CÁDROVA!“   Nina Nováková, 6.A 
 

Ako vznikol tento svet? Existuje množstvo vysvetlení, každý národ má svoje báje o stvorení 

sveta, svoje príbehy. Vznikol svet z ničoho nič? Boli tu prvé bytosti, ktoré vytvorili tento 

svet? Všetko záhadné otázky. My Vám predstavíme naše teórie stvorenia sveta, ktoré 

zahalíme do rúška tajomstva. Nebudete to mať také ľahké. Prezrite si naše obrázky a skúste 

sami vytvoriť k nim príbeh, ako vznikol svet, ako vznikli ľudia, rastliny, stromy, zvieratá. 

Necháme to na Vás, na Vašej fantázii, chceme, aby pracovala čo najviac... 

Prinášame Vám ďalšie záhady, ktoré súvisia so vznikom sveta... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamarka Dimunová, 6.A 

Karolína Fabianová, 6.A 
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Nakreslite, ako sa mohla cítiť taká smutná vsba. 

3. O hlavnej hrdinke v príbehu by sme mohli povedať, že 

a) bola v mladosti zlá, ale teraz, keď je veľká, sa poučila z vlastných chýb, 

b) i dnes je jej jedno, čo sa deje s našou planétou, ako jej to bolo jedno v minulosti, 

c)nemá rada prírodu. 

Ako to bolo vlastne na začiatku? Boli tu bytosti, ktoré stvorili tento svet? Boli to štyri živly, 

ktoré vdýchli planéte život? Bol to veľký tresk? Vieme, že naše kresby nie sú jednoznačné, 

ale to je ich cieľom – rozmýšľať, tvoriť. 
 

Okienko čitateľskej gramotnosti 

Opäť sa vraciame k čítaniu, ku knihe. Zatvorte oči a predstavte si svet, ktorý Vám môže 

ponúknuť kniha a čítanie. Aby čítanie bolo zaujímavé aj pre menšie deti, ponúkame im aj 

obrázkové príbehy.  
 

O smutnej  

Bolo raz jedno malé             . Tým malým             som bola ja. Teraz som už veľká a viem, 

že si musíme vážiť našu           . Keď som bola ešte malá, nevedela som to. Teraz vám 

porozprávam príbeh, vďaka ktorému som to zistila.  

Každý           deň som sa s                 chodila prechádzať k                    . A pri tejto rieke rástla 

veľká, no smutná          . Pýtala som sa sama seba, čo jej kto urobil. Keby mala         , určite by  

už vyronila zopár                . Len tak tam stála,              jej viali vo vetre a na tvári stále        

mala smutný výraz. Vedela som, že nie je chorá,       k nej chodil každý deň. A potom som 

prišla na to, prečo je taká smutná. Pri jej kmeni sa povaľovalo veľa                . Nelenila som 

a pozbierala som ich. Potom som ich vyhodila do smetného          .          hneď vyzerala lepšie, 

na jej tvári sa usadil            . Vďačne zašuchotala                     . „Nemáš zač!“ zvolala som 

a bežala som        .  

Bola som šťastná. Teraz už viem, že našej        treba pomáhať. Ten, kto pomáha má dobré 

Aké ponaučenie plynie z príbehu?   Bianka, 6.A 
 

Ak ste dobre čítali text a správne ste podľa 

obrázkov doplnili slová, určite budete vedieť 

odpovedať na naše otázky.  
 

1. Prečo bola vŕba smutná? 

a) Nikto k nej nechodil. 

b) Mala okolo seba veľa odpadkov. 

c) Stála sama pri rieke.  
 

2. Ktorá možnosť vyplýva z príbehu? 

a) V prírode môžeme vyhadzovať odpadky, nemá to na nikoho vplyv. 

b) Prírodu treba chrániť, odpadky však v prírode môžeme nechávať. 

c) Prírodu je potrebné chrániť, treba jej pomáhať tým, že v nej nebudeme vyhadzovať  

odpadky, a tak jej škodiť.  
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Čítajte, učte sa, aj takéto príbehy sú dôkazom toho, že čítaním sa dozvedáme mnohé 

informácie, mnohé pekné príbehy, ale učíme sa i o správnom konaní, o dôležitosti ochrany 

prírody a pod.  
 

Kniha nás nikdy neopustí, kniha nás nikdy neodsudzuje, je s nami v dobrom aj v zlom. Každý 

okamih dokáže spestriť, dokáže nás obohatiť o skúsenosti, nové zážitky, nové svety a nové 

príbehy. Vedeli ste, že poznáme i nahnevanú knihu alebo smutnú knihu? Ako by sa cítila 

unavená kniha? Aké emócie by prežívala šťastná kniha? Tak sa mrknite. 
 

Smutná kniha je taká, ktorú nikto nečíta, nikto si ju nepožičiava, nikto si ju nekupuje, 

nikto ju z police nevyberie a nikto na ňu ani nepomyslí. A keby 

náhodou si ju niekto ide prečítať, tak ju po piatej strane zatvorí 

a povie: ,,Toto čítať nebudem! A basta!“ Smutná kniha má niekedy aj smutný 

dej v jej príbehu. A možno je taká iba na začiatku a zvyšok je super! Ale 

k príbehu sa kvôli začiatku a možno aj nesympatickému obalu ešte nikto nedostal. Ach, 

smutné knihy to majú ťažké! 

Šťastná kniha je taká, v ktorej sa píše veselý text, deti si ju rady čítajú, 

všetkým sa páči, je veľmi vyhľadávaná a každý ju celú prečíta. Deti ju čítajú 

s radosťou, takáto kniha patrí medzi ich obľúbené knihy. Kniha sa z toho teší a je 

šťastná! Tiež sa často stáva, že sa deti do takejto knihy vžijú a vôkol nič nevnímajú a ani sa 

nenazdajú, prejde aj hodina, dve... A kniha má väčšinou aj pútavý obal a skvelé ilustrácie. 

Nahnevaná kniha je taká, ktorá sa stále hnevá na tých, čo ju čítajú. Deti 

niečo nevedia prečítať, zle niečo prečítajú, koktajú, šušlú. Niektorí za to 

nemôžu, iní za to môžu. Aj túto knihu ľudia veľmi nečítajú. Kto by chcel 

čítať takú knihu, čo ťa stále opravuje, skáče ti do reči, prerušuje ťa? 

V knihe je aj príbeh, v ktorom sa postavy stále hnevajú a hádajú. A takéto knihy sú niekedy 

nahnevané aj za to, že ich niekto číta! Kto to kedy videl!?   

Smiešna kniha sa na všetkom smeje. Smeje, smeje, smeje, smeje, smeje a stále 

sa len smeje! Deti ju majú rady a smejú sa s ňou. Taktiež má vtipnú rozprávku, 

vtipné ilustrácie a zábavný obal. Kniha je väčšinou tak smiešna a zábavná, že sa 

s ňou deti smejú a bavia aj dospelí. Kniha je stále usmiata svojím smiešnym úškľabkom. 
 

Naivná kniha uverí aj tomu najväčšiemu nezmyslu. Ľahko sa nechá prekabátiť. Uverí 

každému jednému človekovi a jeho rečiam: ,,Dnes si ťa určite prečítam!“ Avšak kniha na to 

doplatí, pretože si ju neprečíta a čaká ju sklamanie. V obchode ju niekto presvedčí, že si ju 

kúpi, ale ju len balamutí a za chrbtom sa jej smeje, prežije ďalšie sklamanie. Ach, ach tie 

naivné knihy!  
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Unavená kniha je taká, ktorá by stále chcela iba spať. Táto kniha nie je väčšinou prvou 

voľbou pre čitateľa, lebo stále spí, ťažko sa jej pretáčajú strany atď. Takéto knihy sú často 

položené na policiach a v knižniciach. Ale nič si z toho nerobia, lebo môžu 

spať. To je pre ňu prvoradé. Samozrejme, že aj v knihe sú postavy, ktoré sú 

unavené, iba by spali, ale tým lepšie pre tú knihu.        Lucka Kováčová, 5.A 
 

Čo keby kniha skutočne ožila? Ako by to vyzeralo? Ako by vyzeral náš život? 

Ako by vyzeral jej život? Každodenné vstávanie, povinnosti, chodenie do školy, nové 

dobrodružstvá...  
 

Bežný deň obyčajnej knižky? 

Tento príbeh je o malom chlapcovi a o knihe Harry Potter a Kameň mudrcov. Obyčajný 

žiak Juraj s ňou trávi veľa času. Jedného dňa však knižka ožije a s Jurajom začne tráviť každý 

všedný deň.  Všedný deň? Môže byť všedný, keď jeho kniha ožila? 

Bol piatok, keď som ráno vstal na kričanie neznámeho hlasu v mojej izbe. „Juráááj, 

vstávaj! Musíme ísť do školy!“ Musel som sa nakoniec zdvihnúť z postele a otvoriť svoje 

zalepené oči. Najväčší šok však prišiel vtedy, keď som zistil, že to na mňa kričí moja KNIHA! 

„Čo?“ „Nepozeraj tak na mňa a radšej ma postav, lebo ma už bolí chrbát.“ 

„Najskôr mi povedz, ako sa ti podarilo ožiť.“ „Ja sama tomu nechápem, ale po 

nejakom čase, keď si nejakú knihu obľúbiš, tou láskou ju oživíš. To sa bežne 

stáva,“ vysvetľovala kniha. Ja som už nenamietal, radšej som sa začal chystať 

do školy.  O pol ôsmej som už bol pomaly v škole. Kniha sa ma vypytovala: 

„Aké je to v škole? Čo tam robíte?“ „Nič zvláštne, len sa učíme rôzne veci,“ 

povedal som. „A čo konkrétne?“ spytovala sa kniha, bola zvedavá. „Matematiku, slovenčinu 

a informácie z iných predmetov.“ „Ktorý predmet je najlepší?“ Chvíľu som uvažoval a odvetil 

som: „Asi biológia, je celkom zaujímavá a baví ma.“ Po príchode do školy som sa ju snažil 

umlčať, avšak bolo zvláštne, že som ju mohol počuť len ja! „Prečo ťa počujem len ja?“ „Je to 

vďaka tomu, že nikto iný z triedy ma ešte nečítal. Ten, kto nejakú knihu ešte nečítal, nemôže 

počuť jej hlas.“ Kniha ma poučila opäť a ja som sa len pousmial. Aspoň tu nebudem za 

blázna. Celé vyučovanie som neodtrhol oči od svojej knihy, nechal som ju v triede len vtedy, 

keď som si odbehol na toaletu. Keď som jedol desiatu, započul som: „Netrús na mňa!“ 

„Dobre,“ poznamenal som. Cez matematiku som bol práve v tom najlepšom, keď ma 

učiteľka  zahriakla: „Juraj, prestaň čítať tú knihu a sústreď sa!“ „Čo si to o sebe myslíte pani 

učiteľka, Harry Potter vás začaruje!“ nahnevano skríkla na ňu kniha. Vykríkla nezrozumiteľné 

kúzlo a pani učiteľka bola preč, zmizla! „Kniha, hneď ju vráť späť!“ „Ona si to zaslúžila, ty len 

pekne dočítaj kapitolu, potom ju vrátim späť,“ povedala kniha. Čo povedala, to i splnila.  

Všedné dni môjho života sa zmenili na nevšedné dni, pretože som už mal pri sebe novú 

kamarátku, s ktorou to nie vždy bolo ľahké, ale čítanie a učenie ma bavilo viacej, život 

nebol už taký nudný. Každé ráno som sa prebúdzal so zvedavosťou, čo dnes zažijem 

s mojou čarovnou knihou.     Karolína F., 6.A 
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Ako sa stala kniha najlepším priateľom človeka 

Bol raz jeden osamelý vedec, ktorý nemal kamarátov. Bolo mu smutno. Rozhodol sa, aby si 

krátil voľné chvíle, že si kúpi knihu. 

 Po zakúpení si ju doma začal čítať, neskôr si spomenul, že musí ešte urobiť jeden pokus. 

Knihu nechal otvorenú na stole. Začal pri nej miešať elixíry. Zrazu sa mu pošmykla ruka 

a hups, rozliali sa mu na knihu.  Bol prekvapený, kniha bola úplne v poriadku. Bol unavený 

a išiel si ľahnúť. Keď sa zobudil, zľakol sa. Na posteli sedela kniha a držala tácku s raňajkami 

a hovorila: „Dobré ráno, si hladný?“ Myslel si, že sa zbláznil a chcel už volať svojmu lekárovi. 

V tom momente mu kniha zobrala mobil a povedala: „Odteraz som tvojou najlepšou 

kamarátkou. Už nikdy nebudeš sám.“  

Stali sa najlepšími kamarátmi. Zažili spolu množstvo zážitkov, na knihu sa mohol vždy 

spoľahnúť.  Teraz už viete, prečo je KNIHA NAJLEPŠÍM PRIATEĽOM ČLOVEKA. Vždy je tu 

pre Vás, neodsudzuje Vás a okrem toho, že sa od nej dozviete veľa informácií, nebudete 

nikdy pociťovať samotu.  Lucka Kováčová, 5.A 
 

Každá kniha po niečom túži! Počuli ste niekedy o knihe, ktorá chodí, dýcha, ktorá robí 

všetky činnosti ako ľudia? Ak nie, tak v tomto príbehu sa o takejto knihe dozviete. 
 

Bol deň detí. Kniha si ráno vyčistila zuby, neskôr sa najedla, obliekla, vyvenčila psa, 

zamkla a išla do mesta.  

Ako sa tak prechádzala po meste, začala si všímať, že všade pobehujú šťastné deti. 

Videla, že celé šťastné držia v rukách cukríky, lízanky, čokolády a plyšových medveďov. 

Pomyslela si, že aj ona by mohla mať takéhoto medvedíka. „Môžem s ním spávať, hrať sa, 

chodiť s ním na prechádzky,“ šomrala kniha. Rozhodla sa, že zájde do hračkárstva a kúpi si 

plyšového medveďa. Avšak v hračkárstve boli všetky medvede vypredané. Bola smutná, 

otočila sa a pomaly sa blížila k jej domu. Náhle zastavila, pretože z diaľky zazrela niečo sedieť 

pred domom. Vystrašila sa, ale zvedavosť ju dohnala až k domu. 

 Pred jej dverami sedel malý plyšový medvedík, v ruke držal list. Kniha ho začala čítať, so 

slzami v očiach vykríkla: „Daniel Hevier, ďakujem!“ Celá natešená vošla do svojho domu 

a s medveďom trávila všetok svoj čas. Vidíte, že každá kniha má svoje túžby. 
 

Rozprávkovo 

Každý už určite prečítal nejakú rozprávku, ocitol sa v rozprávkovom svete. Starí rodičia, naši 

rodičia nám rozprávky čítali, keď sme boli malí. Zaspávali sme pri nich. Aj keď sem nevedeli 

čítať, obrázky v rozprávkach nás potešili. A ako by to vyzeralo dnes, keby sme sa ocitli 

v nejakej svojej obľúbenej rozprávke? Čítal som, čítal, až som sa ocitol v rozprávke... 

V akej? Aké príbehy som zažil?  
 

V jeden krásny deň som prišiel zo školy, tešil som sa, že si pred spaním prečítam 

obľúbenú knihu. Nečakal som, čo sa stane. Pustil som sa do čítania knižky, ktorá sa volala 

Denník odvážneho bojka.  
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Bol som na dvadsiatej strane, keď zrazu z knižky zažiarilo svetlo. Nestihol som 

zareagovať a už som sa v nej ocitol. „Čo sa deje?“ začudoval som sa. Bol sa na ulici, kde 

býva hlavná postava Greg. Jeho rodina robila práve záhradné práce, Greg unudene 

kosil trávnik. Chcel som mu pomôcť a ponúkol som mu svoju pomoc. Nadšene súhlasil 

a rýchlo sme aj s kosačkou prešli za roh domu. Zvalili sme sa do trávy pod strom a Greg 

nechal kosačku stále bežať, aby si jeho rodičia mysleli, že stále kosíme. Zoznamovali sme sa 

a vo vzduchu sme si vyhadzovali loptičku. Greg odrazu vyhodil loptičku tak vysoko, že trafil 

úľ divých včiel, ktoré sme si predtým nevšimli. Vypuklo to! 

 Roj včiel nás začal prudko naháňať a my sme rýchlo utiekli skryť sa do domu. Čakali sme, 

kým včely neodleteli. Počul som zrazu otvorenie dverí a zistil som, že to celé bol len sen 

a mama ma budila do školy.   Marek Stolárik, 5.B 
 

Krajina zázrakov? 

Ako každý večer som išla spať o deviatej večer, keď som ležala, vedľa postele som začula 

buchot. Naraz som vstala z postele a uvidela som zajaca, bieleho ako sneh, mal na krku 

červený obojok.  

Zajac sa zrazu rozbehol preč z mojej izby a ja som bežala za ním, lebo som bola zvedavá. 

Zastal pred naším zrkadlom a teleportoval sa preč. Nasledovala som ho. Ocitla som sa na 

šedom chodníku a okolo bola zelená tráva a v nej stádo jednorožcov. Vyzeralo to, že som sa 

ocitla ako Alica v KRAJINE ZÁZRAKOV. Jednorožec prehovoril: „Ahoj! Čo tu 

robíš? Ako sa voláš?“ Odvetila som: „Volám sa Olívia, môžeš mi hovoriť Liv. 

Sledovala som takého bieleho zajaca a ocitla som sa tu.“ „Je to divné, lebo 

ľudia sa nedokážu teleportovať, ibaže by si bola výnimočná.“ Zrazu som sa 

vyľakala. Zbadala som oproti sebe  draka, čierneho ako uhoľ. Jednorožec 

skríkol: „Pozor! Utečte!“ Drak upriamil pohľad na mňa. Musela som vymyslieť, ako mu ujsť, 

aby ma nezožral. Zhora priletel strieborný PEGAS s modrou hrivou. Upútal jeho pozornosť. 

Rýchlo som prchala preč a pomyslela som si: „Chudák PEGAS, dúfam, že ho ten drak 

nezožerie.“ Uvidela som teleport.  

Pamätám si len to, ako som kráčala späť do postele. Zároveň som si vydýchla, že som 

utiekla. Ležala som v posteli a opäť som začula ten buchot. „Zvláštne, bola to rozprávka 

alebo realita?“ Laura Žigraiová, 5.A  
 

V krajine pirátov 

Jedného dňa som sa rozhodla prečítať si knihu Piráti z Karibiku. Tak ma to zaujalo, že ani 

neviem, ako som sa ocitla v Karibiku s Jackom Sperouom. Mal čierny kabát, čierne čižmy, 

čierny klobúk, fúzy, bradu a na hlave dlhé hnedé dredy. Zobral ma na loď.  

Bola to úžasná plavba s naozajstnými pirátmi. Vtom Jack vybral svoj čarovný 

kompas a vtedy začalo dobrodružstvo. Vybrali sme sa hľadať poklad. Prišli sme 

na opustený ostrov a zašli sme do džungle. Bola tmavá a strašidelná. Boli v nej 

pasce a chytili nás ľudožrúti. Boli plešatí a nafarbení nazeleno. Stali sme sa ich 
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Medovníková chalúpka 

Oliver Vrana, 1.A 

náčelníkmi. Ostatných zatvorili do húpacích gulí. Piráti boli prezieraví a mali plán. Húpacie 

gule rozhúpali a dostali sa z nich. Ľudožrúti sa nahnevali, že utiekli a nahnevali sa aj na nás, 

priviazali mňa a Jacka o dlhý zelený bambus a chystali sa zapáliť oheň. Prestali nás vnímať 

ako náčelníkov. Jack mal nôž a podarilo sa nám vyslobodiť. Jackov kompas stále ukazoval 

k pokladu. Zrazu zmenil smer a ukázal do podpalubia lode. Jack asi na ten poklad zabudol, to 

je celý on. Našli sme veľkú truhlu s pokladom. Bola hnedozlatá, boli tam šperky, zlaté 

poháre, koruny, prstene... 

A tak sa všetko dobre skončilo, mali sme poklad, Jack sa ma chystal zaviesť domov. Vtom 

som sa začudovala, ako som sa sem vlastne dostala. Prebudila som sa a zistila, že som 

zaspala.    Aicha Sene, 5.B 
 

Aj naši prváci by sa radi ocitli v rozprávke? V akej? To Vám povedia ich krásne výtvory. 

Porozmýšľajte. Aká by bola tá Vaša rozprávka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starší mladším 

Na našej škole vládne príjemná atmosféra. Bežne nájdete deviataka, ako sa rozpráva 

s piatakom, ako siedmaci, piataci, deviataci hrajú spoločne futbal, dievčatá sa spoločne 

rozprávajú, prechádzajú. Naši šiestaci sa podujali na spoločné čítanie. Takéto čítanie nás 

baví! Pýtate sa prečo? Okrem toho, že si rozvíjame fantáziu, tvorivosť, slovnú zásobu, 

môžeme čítaním spoznávať množstvo príbehov... Takýto príbeh čítali šiestaci našej 2.B 

a pripravili si pre žiakov prekvapenie formou aktivít. Čítali sme spoločne príbeh od Ruda 

Morica Srnček Belko. Druháčikom sa príbeh, tajničky, kvízy a otázky páčili, dokonca 

i vytvárali obrázky, ktoré súvisia s príbehom. Dúfame, že čítať spoločne budeme častejšie! 

Miško Oslej, 1.A 

Kristína Havičková, 1.A Ivanka Palešová, 1.A 
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Siahnite aj Vy po tomto príbehu a skúste si vyplniť tieto úlohy a kvízy, poprípade správne 

odpovedať na naše otázky. Prinášame len niektoré ukážky otázok a aktivít. 
 

Čo Belko vytiahol ujovi z kabátu? 

Bol Belko cestou späť smutný? 

Čo si myslíte, prečo Belko nechcel jesť pochúťky? 

Prečo sa Belko nehral s Burkom?  

Akú maškrtu mal Belko najradšej?       

Kedy mu začal rásť zimný kožuch?     

Akej farby mal srnček oči?     

S kým chodieval ujo často do hory? 

Čo robil srnček, keď sa bál? 

Čo dal ujo srnčekovi piť v horárni? 
 

Quiz 

Ako sa volal psík?      Prečo dali srnčekovi meno Belko? 

a) Brunko.       a) Podľa jeho očí. 

b) Burko.       b) Podľa jeho zubov. 

c) Bruko.       c) Podľa jeho kožušteka. 

 

Z čoho vytiahol Belko tabak?    Čo mal belko najradšej? 

a) Z klobúka.          a) Cukrovinky. 

b) Z kabáta.          b) Kocku cukru. 

c) Z kapsičky.          c) Tabak. 
 

Máj, mesiac lásky 

Keby bol máj, bol by mesiac lásky. Keby bol mesiac lásky, boli by všetci 

zamilovaní. Keby boli všetci zamilovaní, posielali by darčeky. Keby si všetci 

posielali darčeky, boli by všetky ženy šťastné a ľudia by boli spokojní. Keby boli 

všetky ženy šťastné, bolo by na svete lásky na rozdávanie. Keby bola všade 

romantika, ľudia by  boli milší. Keby boli ľudia milší, mali by lepšie svedomie. 

Keby mali lepšie svedomie, nebáli by sa. Keby sa nebáli, boli by statoční. Keby 

boli statoční, starali by sa aj o druhých. Keby sa starali o druhých, bolo by na 

svete viac lásky. Tak nech už je mesiac MÁJ, mesiac lásky.    

Daška Súkeníková, 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

     

1.                
 

 

2.            
       

     

3.          
    4.                

      

     

5.          
    

   

6.                
   

  

7.              
     

1. Keď sa dievča hanbí, tak sa... 

2. Keď chalan pozve dievča von, je to... 

3. Kvet, ktorý je symbolom lásky. 

4. Milovať, 2. osoba, singulár, prítomný čas. 

5. Druh oblečenia pre ženy. 

6. Keď chcú dievčatá mať príjemnú arómu,  

nastriekajú si na seba... 

7. Keď si muž berie ženu, je to... 
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Keby som v piatok (13.11. 2016) nevysadila čínsku čerešňu, nemala by som sa o čo starať. 

Keby som sa nemala o čo starať, nudila by som sa a robila by som hlúposti. Bez hlúpostí 

a vyvádzania sa mi môj život zdal  nudnejší a menej akčný, ale stálo to za to. Aj keď som po 

čase bola otrávená z toho, že každý deň musím tráviť čas len pri tej čínskej 

čerešni, len ju polievať a dávať jej každodennú starostlivosť, na svoju prácu som 

bola v máji právom hrdá. Bol to najkrajší strom v okolí, dokonca aj v celom 

meste. Každý deň som vyšla von na prechádzku. Keby som nebola vyšla, nedala 

by som si námahu a nikdy by som si ťa na ulici nevšimla. Keby si sa neobjavil a 

nehodil do mojej schránky list od mamy z Nemecka a neusmial sa cez plot, ja by 

som sa už asi nikdy nezamilovala. Nikdy by som už nič k nikomu necítila, nikdy 

by sa nezapálil plameň citov v mojom srdci. Ale ty si k mojej schránke chodil 

každý jeden deň. Dával si mi tam poštu. Po čase sme sa aj rozprávali a smiali a ty 

si už k môjmu domu nechodil len kvôli listom. A teraz, 1.5.2017, ma pod tou 

čerešňou požiadal o ruku. Keby nebolo tej čerešne, tak by sa to nebolo všetko udialo.  

 Kaja Fabianová, 6.A 
 

Keby som bol zaľúbený, bol by som šťastný. Keby som bol šťastný, nebol by som smutný. 

Keby som nebol smutný, mohol by som sa ísť kúpať. Keby som sa išiel kúpať, mohol by som 

ísť na tobogan. Keby som mohol ísť na tobogan, mohol som stretnúť kamarátku. Keby som 

stretol kamarátku, mohla by to byť moja životná láska. Keby to bola moja životná láska, 

mohol by som byť zaľúbený.  A odznova. Keby som bol zaľúbený, bol by som šťastný... 

  Katka Peschlová, 6.A 

 

Máj, mesiac lásky, nám prináša aj Medzinárodný deň matiek. Matky sú ženy, ktoré nás 

vychovali, ktoré sa o nás s láskou starali, ktoré nás milujú, ktoré nám pomáhajú...Takéto 

krásne portréty vyrobili žiaci 3.B pre svoje mamičky! Poznáte tieto mamičky? 
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She has a lot of love 

 in her heart. 

She often helps me  

with my homework. 

She is good.  

She is the best mum  

in the world. 

Mia Oravcová, 5.B 

 

Prekvapenie pre svoje mamičky  

si vytvárali žiaci aj na hodine 

 nemeckého a anglického jazyka.  

Potešili by také aj Vás?  

Najkrajšie je vždy to,  

čo vytvárame z lásky a od srdca. 

My mum is good. 

She makes the best food. 

She often helps me  

with my homework. 

She is good. I love her. 
Natálka Hatyinová, 5.B 

 

I buy the best flower 

 for my mummy.  

I love her. 

 I love my mummy. 

Emka Garayová, 5.B 

 

Pozdravy pre mamičky od ŠKD 4 

I love you mum.  

You cook for me. 

You love me. 

I am happy. 

You are my  

the best friend. 

Mirka Poláková, 5.A 

 

Nezabúdame aj na našich oteckov! Ku DŇU OTCOV od ŠKD 4 
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1.A sa pochlapila! Takmer niet čo dodať. Pre svoje mamičky vymysleli krásne príbehy. Veď 

posúďte sami! 

Kúzelný svet 

Raz som v lese našla náhrdelník.  Chytila som ho a on mi spadol. Vtom sa mi objavila cesta 

do kúzelného sveta. Dala som tam ruku a ono ma to vtiahlo. Objavila som nový svet. 

Dokonca som tam našla aj školu. Bola v nej  jedna kúzelná palička, ktorá bola taká kúzelná, 

že som s ňou mohla žiť šťastne celý život až do smrti. Ale netrvalo dlho a prišla jedna 

spolužiačka a zobrala mi ju. Kričala som na ňu: „Vráť mi ju, vráť!“ Celú noc som preplakala.  

No takto to nemuselo skončiť.  No život je život. To sa nezmení.     Elenka Čárska, 1.A 
 

Ako lastovička našla kamaráta... 

V lese žil orol a sokol. Boli kamaráti.  Aj lastovička sa snažila byť ich kamarátka, ale nedarilo 

sa jej to. Tak zašla za sovou učiteľkou a povedala jej: „Sova, sovička, nauč ma byť takou 

mocnou, ako sú sokol a orol.“ A sova povedala: „Nie, to nedokážem, to sa musíš naučiť 

sama!“ „Sama?“ „Áno, sama!“ Bolo to pre ňu veľmi ťažké. A tak sa nakoniec  skamarátila 

s ďatľom! Ďateľ bol veľmi hlučný, a tak si lastovička našla kamaráta bociana. Bolo s ním 

super. Síce bola proti nemu malá, ale nevadilo jej to. Mohli spolu robiť veľa vecí. Napríklad 

lietať, alebo si rozprávali rozprávky: zábavné, smutné aj veselé.  Ivanka Pálešová, 1A 
 

Príbeh netopierov 

Raz sa dve deti vybrali do lesa a volali sa Hugo a Marienka. Prišli k jazierku a skočili doň. 

Jazierko bolo čarovné. A oni sa  potom premenili na netopiere. Išli do domčeka a napapali 

sa. Keď sa pozreli do zrkadla, videli mačky. Zrkadlo bolo zázračné. A napísali o tom pazúrikmi 

knihu. Vyšlo slnko a oni si ulovili myši. A žili si takto až dodnes.  Samko Trandžík, 1.A 
 

Moja kamarátka 

Bola raz jedna moja kamarátka, ktorá sa ocitla v čarovnom svete. Prišiel k nej čarodej. 

A zaspieval jej zvláštnu pesničku a ona sa tak rozosmiala, až nevedela prestať. A potom 

zobral kúzelník čarovnú paličku a premenil moju kamarátku na smiešnu vevericu, ktorá bola 

celá bodkovaná. A keď prišiel k nej jej kamarát, ktorý sa volal Alex, pobozkal ju. Ale 

to nevyšlo, kamoška bola stále veveričkou. A tak moja kamarátka zostala vevericou naveky. 

Zazvonil  zvonec a rozprávky je koniec. Emmka Vrťová, 1.A 
 

O kohútikovi 

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kohútik, ktorý bol veľmi dobrý a pomáhal zraneným 

zvieratkám. Ale ten kohútik býval v noci veľmi unavený a nemohol pomáhať aj v noci. Tak sa 

kohútik rozhodol, že bude pomáhať len ráno. No po čase mu bolo ľúto, že nemôže pomáhať 

viac,  a tak jedného dňa kohútik zmenil názor.  A odvtedy  pomáhal v noci aj cez deň. 

Miško Hraško, 1.A 
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O malej mačičke 

Bola raz jedna malá mačička, ktorá sa jedného dňa stratila. 

Nevedela nájsť svoju maminu. Hľadala všade, ale nenašla ju. Zažila 

toto. Bola noc, zatúlala sa do cudzieho domu a tam ju prichýlili na 

noc.  Ráno sa zase vybrala hľadať svoju mamu. Nakoniec ju našla pri svojom dome. 

    Matej Stupka, 1.A 

Kde bolo, tam bolo 

Žila jedna mamička a tej sa narodilo jedno dieťatko. Dieťatko vyrástlo a stalo sa kúzelníkom.  

Tento kúzelník žil v takom malinkom mestečku. A jedného dňa, keď vyrástol, si povedal, že 

sa vyberie do sveta. No a keď sa vrátil zo sveta, zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec. 
Riško Hraško, 1.A 
 

O jednej veverici 

Bola raz jedna veverica. Zaľúbila sa do veveričiaka. Potom sa im narodila 

malá veverička.  Mali ju veľmi radi.  A žili pekne a spokojne, až kým 

veverička nevyrástla a neodišla do sveta.  Jurko Vanek, 1.A 
 

Abeceda 

Na svete žila jedna veselá abeceda. Písmeno A bolo veľké ako dvojitý rebrík. B bolo ako 

okuliare, ktoré sedia na Gabovom nose. Písmeno C bolo ako mesiac, ktorý svieti na lúčku. 

Písmeno D bolo ako píla, ktorá prepílila deväť driev. E bolo ako hrebeň, ktorému Erno 

vylámal zúbky. Veselá abeceda všetkých prvákov bavila a básne ich naučila.    

Kristínka Havlíčková, 1.A 
 

ZOO 

Bola raz jeden zoologická záhrada. A v tej zoologickej záhrade boli zvieratká, ktoré vedeli 

rozprávať.  Výnimočná bola žirafa. Svojím rozprávaním všetkých rozosmievala. A ešte aj 

nosorožec, ktorý tak rozprával, až sa urozprával. A ešte aj levica bola výnimočná,  lebo 

svojím mohutným hlasom všetkých strašila. Takto  si žili spolu v tej zoologickej záhrade. 

      Terezka Májeková, 1A 
 

O zajačej rodine 

Kde bolo, tam bolo, na jednej lúke žila rodinka zajačikov. No lúka už nemala veľa potravy pre 

nich. Jedného dňa sa teda rozhodli, že pôjdu na inú lúku. Našli ju rýchlo. A na tej  lúke 

zajačikovia žili dlho šťastne.    Linda Horváthová, 1.A 
 

Čudný výlet 

Jedného dňa sa mi stalo, že ma jeden šialený vedec teleportoval do Minecraftu. A tam som 

si postavil dom. Bol dosť pekný. Bol v dedine. Staral som  sa tam o záhradu. Chodil som 

rabovať.  Raz, keď som išiel rabovať do inej dediny,  našiel som teleport domov. A potom 

som sa radoval, že som naspäť vo svojej Zemi.   Martin Kováč, 1. A 
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It lives in a forest. It can fly. It eats mice 

and insect. What is it? (LWO) 

Jakub Štefanič, 4.A 

Kráľovné to milujú, ženy sa v tom vidia. 

Egoisti sa tým, čo v ňom vidia len chvália, 

aj celý deň pri ňom strávia. 

Vidíme v ňom všetky naše prednosti, 

 a to vďaka fyzikálnej zákonitosti. 

Vždy je čisté a krásne sa leskne, 

v Snehulienke však aj pri správnych slovách hovoriť 

začne. Čo je to?      Karolínka F., 6.A Vychádza z našich očí,  

vtedy by sme chceli byť v niekoho náručí.  

Je to voda nášho smútku aj šťastia, 

z úspechu aj trápenia. 

Robí spoločníčku smútku, je to známa...    

Karolínka F., 6.A 

It lives in Africa. It has got four legs. It 

can swim. It can´t fly. It eats plants. 

What is it?   (OPPIH) 

Jakub Štefanič, 4.A 

It has got four legs. It can´t fly. It hates 

cats. What is it? (GOD) 

Sára Danková, 4.A 

1. Kartová hra pre deti. 

2. Bodavý hmyz. 

3. Malý osol. 

4. Tekutina. 

5. Meno 29.6. 

6. Surovina z lesa. 

7. Drobné červené ovocie. 

8. Mesto pri Bratislave. 

9. Palivo do auta. 

10. Nástroj času. 

11. Svetadiel. 

Klárka Teplická, 1.B TONGUE TWISTER 

Six sick small sisters are sitting in the snow.  

Daniel R. Marko, 4.A 
 

In my dream there is a dark duck.  

Jakub Ivanič, 4.A 
 

Two children eat the chicken in the 

kitchen. 

Lara Labis, 4.A 

HRÁME SA SO SLOVAMI 

Úloha pre bystrých žiakov. Doplň chýbajúce písmenká. 

školské pomôcky 

_ra__tko,  p__o,  f__b_č_y,  _um_,  n_ž___e, uh___e_ 

farby 

_od__,  č__r_a, č__v___, žl__, o__n__v_, _el__á, 

kvety 

ge____a, _ul___n,  n__ä___,  r__a, o_ch___a 

  Lucka Kováčová, 5.A 

 

Je to z dreva,  

robíme s nimi slona i leva. 

Niektorí majú obľubu ich obhrýzať, 

na výtvory, ktoré pomocou nich 

spravíme, 

môžeme len zízať. Čo je to? 

Karolínka F., 6.A 

Osemsmerovky, hádanky, jazykolamy a tajničky, čo na to 

povedia tie naše hlavičky? 
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P L Z O P A Š 

E R U Č I U J 

S R Í B F F Š 

L F B R K K C 

F E M T O M A 

Y H E L Í D B 

C V A K T R A 

K D S L N K O 

V Ý L E T Ž D 
 

Potrápte hlavičky! Určite máte radi i matematiku, možno i práve kombinatoriku! 

1. Pani učiteľka rozsádzala deti. Janko, Hedviga, Peter a Miška budú sedieť vedľa seba 

v dvoch spojených laviciach. Vypíš všetky možnosti, ako sa môžu usadiť, ak vieš, že 

Hedviga chce sedieť s Miškou. Emma Benková, 7.A 
 

R: Zoberiem si prvé písmená mien a začnem písať možnosti. Najprv napíšem všetky a potom 

vyškrtnem tie, kde Hedviga nesedí s Miškou. 
 

2. V klobúku máme 5 guľôčok: 2 zelené, 1 čierna, 1 fialová, 1 oranžová. Vypíš možnosti, 

v akom poradí sme mohli vytiahnuť guľôčky z klobúka. Počítaj s tým, že obe zelené sú 

rovnaké.  Laura Kollárová, 7.A 
 

R: Zoberiem si prvé písmená z farieb a začnem vypisovať možnosti.  
 

3. V škole vysádzame do radu 2-krát dub, 2-krát javor, 1-krát brezu. Vypíš všetky 

možnosti, ako sa dajú zoradiť tieto stromy.   William Pál, 7.A 
 

R: Zoberiem si prvé písmená stromov a vytváram rady. Vypíšem takto systematicky všetky 

riešenia. 
 

4. Na Cádrovej sú zápasy vo florbale medzi triedami 6.A, 7.A, 8.A a 9.A. Vypíš všetky 

možnosti umiestnenia jednotlivých tried.     Jakub Čimbora, 7.A 
 

R: Budem vypisovať umiestnenia v poradí. 
 

O Zemskom mozgu 

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden Zemský mozog. Vedel  úplne všetko, poznal celý svet. Mal 

to všetko v jednej malej hlave. A raz sa stalo, že sa nudil, pretože už vedel všetko, všade bol, 

tak nemal čo robiť. Rozmýšľal o Afrike, Amerike, Číne, Grécku, Taliansku, Indonézii, Malajzii, 

Veľkej Británii aj o Novom Zélande. Aj napriek tomu sa nudil, lebo bol aj tam. Potom mu 

napadlo, že keď už všetko precestoval a všade bol, tak ešte mu zostávalo všetko vedieť. Ale 

tiež už všetko vedel! Vedel vybrané slová, počítať do ∞, lúštiť osemsmerovky a vedel 

povedať slovo najnevyrukavyčkovanejteľší.  Nakoniec mu napadol tento citát: „ Človek, ktorý 

vie všetko a všade bol, nepozná dobre sám seba.“  Jarko Dohnal,  3.B 
 

V E F G I A Y A Š 

O Y O M M L U L I 

Ľ D S E A B C A N 

N C U V Ľ O V B E 

O D CH Ž E I P Á K 

I O T P L D T Z H 

P S G N I E Č K O 

Z J E D N O T K Y 

J K Á G W L E T O 

vysvedčenie, voľno, leto, 

zábava, jednotky, slniečko, 

pochvaly 

Elizabeth D., Nina J., 7.A 

príroda, pes, škola, BFF, 

kvet, slnko 

Miška P. a Simonka T., 7.A 
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Pomôž Ferkovi nájsť cestu domov! 

Náš psíček Deni je veľmi nešťastný, 

stratil sa a neviem nájsť cestu domov! 

Zaveď ho naspäť k jeho rodine. 

Bianka Janitorová, 

Karolína Fabianová, 

6.A 

NÁJDEŠ VŠETKY ROZDIELY? 
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Bratislava – očarujúca kráska 

V Bratislave máme veľa krásnych pamiatok, 

pamiatky sú náš nový začiatok. 

Históriu nám uchovávajú, 

dobré pocity v nás vyvolávajú. 
 

       Katka Peschlová, 6.A 

 

 

Bratislava je srdcom Slovenska, 

tam, kde sa zrodila veľká láska. 

Bratislava je hlavné mesto, 

tam, kde ľudia majú svoje miesto. 
 

Bratislava je krásny kraj, 

tam, kde miesta sú ako raj. 

Tie naše bratislavské kopce a hory, 

všetok život sa v nich tvorí. 
 

Naše rieky sú krásne a hlboké, 

sú dlhé aj široké, 

no vedia byť aj riadne divoké. 

Najdlhšou bratislavskou riekou je Dunaj, 

len v dobrom naň spomínaj! 

 

Bratislava je hlavné mesto Slovenska, 

má všetko, čo má mať. 

Blízko je Budapešť či Viedeň 

a ja tam môžem často cestovať. 
 

Z hradu vidíme Bratislavu ako na dlani, 

historické mesto aj nové mestské štvrte. 

Petržalku, kostoly, cesty a parky 

vidíme dobre do diaľky. 
 

V našom meste sú kiná i divadlá krásne, 

kde hrajú divadelné hry a recitujú básne. 

Na výstavy umelcov chodíme často 

a zábavám sa teší celé mesto. 
 

Vždy, keď počujem vyzváňanie 

bratislavských kostolných zvonov, 

viem, že tu žijem spokojne 

a že tu mám môj domov. 
 

Viem, že v Bratislave som doma, 

je tu moje bývanie, rodina i škola. 
Daška Súkeníková, 6.A 

 

 

 

  

Okrem Bratislavy 

máme aj iné krásne 

mestá, ktoré sa 

oplatia takisto 

navštíviť. Pripomenú 

Vám to žiaci 3.A! 

Príďte sa k nám 

pozrieť! 
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Putovanie časopriestorom 

Bratislava si žije svojím životom, ubieha deň  po dni. Ľudia chodia do práce, na nákupy, 

deti chodia do školy. Ale... Čo ak sa spustí hmla, zrazu sa objaví portál a z portálu vyjdú 

Kelti? Sú hrozbou? Čo plánujú? Ako sa tu ocitli?  

 

Kelti v Bratislave 

Predstavte si krásny deň, ktorý len tak nič nemôže 

zničiť. Vychutnávam si slnečné lúče, som rada na tomto 

svete, rada žijem v Bratislave. Je to pekné mesto, má 

svoju kultúru, pekné prostredie, niekedy tu je rušno. 

„Čo to počujem? Hrmenie? Blýskanie? Veď je slnečno!“ 

hovorila som si. Neverili by ste tomu, čo som uvidela. „Kelti, Kelti, Kelti! Asi mám 

halucinácie.“ 

Panikáriť, nepanikáriť? To nikto nevedel, ťažká úvaha. A prečo? Kelti bol ozbrojení, 

nahnevaní a kričali. Ľudia sa zľakli, kričali, vyvolali paniku a začali utekať. Keď Kelti videli, že 

ľudia robia väčší hluk než oni, začali kričať najsilnejšie, ako vedeli. Čo bolo nečakané? Ich 

kričanie sa zmenilo na pišťanie a začali praskať všetky sklá a zrkadlá. To ste ešte nevideli. To 

sa stáva len vo filmoch alebo rozprávkach. Bola som zdesená. „Čo to má byť? Čo chcú? Čo si 

asi myslia?“ Kelti po chvíli stíchli. Pozerali sa na seba, jeden z Keltov predstúpil, zapozeral sa 

na jedno dievča a povedal zrozumiteľným hlasom: „Ako sa ty volať.“ Pre všetkých to bolo 

nepochopiteľné. Rozumejú nám? Čože? Ako je to možné? Na to náš rozum určite stačiť 

nebude. Ale pokračujem. Dievča mu odpovedalo: „Ja som Simonka.“ Kelt zobral Simonku 

a rozkázal ostatným Keltom, aby Simonke pripravili koňa, že pôjde s nimi. Vtom sa objavila 

Simonkina mama a zakričala: „Počkajte na mňa!“ Kelti sa začudovali, ale zobrali aj Simonkinu 

maminku. „Sú vlastne nebezpeční?“ pomyslela som si. Boli síce nahnevaní, vyzbrojení, ale na 

nikoho nezaútočili. Pátrala som ďalej po Simonke a Keltoch. Z televízie som sa dopočula: 

„Kelti chodia po Bratislave, majú malú Simonku. Je ťažké povedať, či je ich rukojemníčkou, 

pretože sa usmieva a nebadať na jej tvári strach. Skôr to pôsobí tak, že Simonka a jej 

mamina im robia sprievodkyne. Je to možné? Prišli sem Kelti navštíviť a spoznať Bratislavu? 

To zatiaľ nevie nikto povedať.“ Skutočne to tak bolo. 

Polícia pátrala po Simonke a jej mamine, nakoniec ich našli na Železnej Studničke. 

Maminka si so Simonkou zakladali ohník a s Keltmi si rozprávali príbehy. Aké? Určite 

zaujímavé. Navôkol sa ozýval smiech a panovala tam dobrá nálada. Viac sa mi nepodarilo 

zistiť. Simonka s maminkou si všetko nechali len pre seba. Trošku ma mrzelo, že práve ja 

som nebola tou Simonkou. Chcela som spoznať Keltov, aj ja poznám Bratislavu, určite by 

som bola dobrou sprievodkyňou. Avšak som nestihla, pretože sa zablýskalo, zahrmelo a Kelti 

tu už neboli.    Marínka Papinčáková, 5.B 
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Lucka Kováčová, 5.A 

Príchod Keltov do Bratislavy 

Správa sa šíri veľmi rýchlo, sú tu Kelti. Kričali a hádzali šípy. Všetci 

museli ísť domov, báli sa. Kelti boli zvyknutí na iné podmienky, spávali 

pod holým nebom, inak sa obliekali podobne. Všetci sa čudovali 

a vykrikovali: „To nie je normálne!“ V súčasnom živote to nie je v 

poriadku.  

Všade chodili pešo, nebolo to pre Keltov nič nezvyčajné. Ale! Uvideli autobus MHD a 

zvolali: „Skúsme ísť tým veľkým a rýchlym koňom!“  Prekvapili všetkých. Oni hovorili po 

slovensky! Ako je to možné? Nikto nevedel. Zostávalo to záhadou. V MHD uvideli ľudí robiť 

zvláštne veci a vraveli: „Niečo divné robia s prstami na takom lesklom...“ Mali na mysli 

telefón, presnejšie mobil. Zavítali do obchodu, zostali vyľakaní a prekvapení. Ozvali sa: „Čo 

to tam robia?“ Nemali ani potuchy, nechápavo krútili hlavou. Kelti nosili staré teplé odevy, 

na hlave mali helmy s rohami. V mysli sa im premietlo nové slovo: „Móda. Jupí, vymysleli 

sme nové slovo!“ Ich oblečenie bolo pre nich nevýhodou, pretože sa v ňom skoro roztopili. 

Mali na sebe i kožené veci, ktoré ich v minulosti zahrievali. V Bratislave bolo leto a také 

oblečenie ich len zaťažovalo. Čo ešte mohli zažiť? Boli by ste prekvapení. Aj na Keltov prišiel 

hlad. Prechádzali okolo ZOO, kde boli zvieratá, ktoré chceli  loviť. Bol to vtipný pohľad. Sami 

Kelti nevedeli, čo robia. Húkali, mali svoje zbrane, narážali do plota. Všetci v ZOO sa na nich 

dívali ako na bláznov. Nakoniec sa im podarilo získať diviaka, ten sa ich loveckým 

schopnostiam neubránil. Tí naši Kelti neboli len takí obyčajní! Vedeli aj premýšľať. Veď 

vymysleli spôsob, ako sa dostať do dnešnej Bratislavy. Mali tajné plány. Chceli vykradnúť aj 

banku. Tak sa aj stalo. „Bohatstvo, bohatstvo, bohatstvo! Nemusíme už v našom svete 

kradnúť a plieniť!“ Pomaly sa chystali do minulosti, ale prezreli si ešte krásy Bratislavy.  

Nakoniec boli Bratislavou tak rozčarovaní, že prisľúbili svoj návrat. Z portálu sa ešte 

ozvalo: „Páčilo sa nám tu, máte peknú Bratislavu, niekedy sa ešte 

zastavíme.“ My sme boli zmätení, predsa tu narobili neplechu, ale keď prídu 

v mieri, tak prečo nie. A ďalej si domyslite sami. Možno prídu o 100 rokov, 

možno o 500 rokov. Čo sa bude potom diať, určite sa dozvieme zo správ.
 Betka Karabelev, 5.B 
 

Asi nikto nevie, čo nás čaká v budúcnosti. Akým smerom sa bude uberať náš život, ako 

v budúcnosti bude vyzerať Bratislava, čo sa zmení, čo nie. Budeme si vážiť životné 

prostredie? Vynájdeme spôsob, ktorým sa zlepší naše životné podmienky tak, aby sme 

uchovali prírodu? A čo takto rok 2050?  
 

Koniec sveta? 

Píše sa rok 2017. Vedci z NASA zaznamenali pohyb neznámeho telesa, ktoré sa rútilo na 

našu planétu Zem. Ukázalo sa, že je to časopriestorový portál z budúcnosti, ktorý pristál 

v Bratislave. Niektorí americkí vedci ani netušili, kde sa nachádza Slovensko a už vôbec 

netušili, kde je Bratislava. Ani nevedeli vysloviť názov tohto mesta. 
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Portál pristál v jabloňovom sade pri bratislavskej 

kultúrnej pamiatke Dóm svätého Martina. Pár dní tam portál 

len tak stál a nič sa nedialo. Vedci z NASA sa zatiaľ stihli 

dopraviť do Bratislavy. Jedného dňa sa portál otvoril a vyšli 

z neho bytosti, ktoré boli oblečené v skafandroch 

z neznámeho materiálu. Na nohách mali topánky s tryskami 

a na hlavách helmy. Vyšli tri neznáme bytosti. Keď si dali dole 

helmy ukázalo sa, že sú to ľudia. Rozprávali jazykom podobným čínštine, preto vedci museli 

rýchlo zohnať čínskeho tlmočníka. Keď ho zohnali, tlmočník povedal: „Nezvyčajné, 

rozprávajú zvláštnym čínskym nárečím.“ Vedci kládli neznámym návštevníkom rôzne otázky: 

„Kto ste? Odkiaľ ste prišli? Prečo ste prišli?“ „Sme z roku 2500 a prišli sme varovať ľudstvo 

pred veľkou hrozbou.“  Najväčší z nich hlasno povedal: „Svet ovládne umelá inteligencia, 

ktorá vytvorí zlých robotov, ktorí budú útočiť na ľudí. Nesmiete vyvinúť umelú inteligenciu. 

Vymkne sa vám to z rúk a ľudstvu bude hroziť vyhynutie.“ Potom sa všetci traja presunuli 

naspäť k portálu. Viac sme sa nedozvedeli, mali málo času, pretože portál sa začal uzatvárať.  

NASA zverejnila to, čo návštevníci z budúcnosti povedali 

v Bratislave. Medzi ľuďmi nastala výmena názorov, televíziou 

a rádiom sa šírili rozličné názory a myšlienky. Časť ľudí nechce 

ďalej pracovať na umelej inteligencii a časť ľudí naopak chce, 

lebo vývoj technológií sa nedá zastaviť. Ako to dopadne ? To 

nikto nevie....  Marek Stolárik, 5.B  
 

Robot 

Bol raz jeden vedec menom X. Pán X odmalička chcel postaviť niečo, aby zmenil svet 

k lepšiemu. Jedného dňa sa rozhodol postaviť robota, ktorý bude každému pomáhať. Ľudia 

robota milovali. A mali radi aj pána X, pretože vymyslel robota, ktorý ľuďom pomáhal.  

Keď raz išiel robot na ihrisko, aby skontroloval deti, začali sa mu smiať a hádzať doň 

kamene. Robot začal iskriť a odišiel preč. Keď prišiel za pánom X, pán X ho pochválil, ale sa 

mu zdalo, že robot nie je v poriadku. Skúsil ho opraviť, ale on nechcel. Ráno robota nebolo. 

Zmizol. Pán X sa zľakol, keď počul krik z ulice. Keď sa pozrel von oknom, uvidel robota, ako 

ničí ulice, obchody aj domy. Ľudia utekali na všetky strany. Pán X zobral ovládač, aby robota 

vypol. Nešlo to. Napadlo mu, že by mohol na robota skočiť, aby ho vypol náhradným 

tlačidlom, ktoré mal na krku. Pán X ho zavolal k sebe a skočil naň. Robot začal mávať rukami, 

aby pána X striasol. Pán X stlačil tlačidlo. Robot sa vypol a ľudia prestali kričať. Vtom si 

všimol, že robot má dieru v ruke. Vyzeralo to, že tadiaľ prebehlo niečo guľaté. Pán X sa začal 

ospravedlňovať všetkým ľuďom za škody. Deň na to pána X zobudilo klopkanie na dvere.  

Boli to chlapci, ktorí sa išli priznať, že robota pokazili. Pán X bol veľmi nahnevaný, ale 

zároveň rád, že sa priznali. Chlapci sľúbili, že pomôžu upratať škody a že už do robota 

nebudú hádzať kamene. Pán X im poďakoval a pustili sa do práce.  Simonka Habodászová, 8.A 
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Ilustrácia: Nina Nováková, 6.A 

Návšteva z budúcnosti 

Jedného dňa k nám prišli ľudia z 

budúcnosti. Prišli k nám s modernými vecami 

a začali rozprávať: „Viui, viui!“  Mnohí z nás 

tomu nechápali.  Zo začiatku sme im 

nerozumeli, potom nás začali ťahať do UFA, v 

ktorom mali prekladač. Vďaka tomuto 

prekladaču sme sa mohli spoločne 

dorozumievať. Pretlmočím ich slová: „Sme z roku 2500. Prišli sme vás varovať. Tejto krajine 

v budúcnosti hrozí nebezpečenstvo, pomôžte nám ju zachrániť!“ 

Ľudia si zo začiatku mysleli, že si vymýšľajú. Nepoznali ich a život v tejto dobe bol pre 

nich príjemný, nemali žiadne starosti a ani nevnímali, že by im v budúcnosti mohlo hroziť 

nejaké nebezpečenstvo. Ľudia, ktorí sa vrátili do roku 2017, neverili vlastným očiam. Ľudstvo 

sa im vysmievalo, nevnímalo ich varovania. Nahnevali sa a zobrali ich do budúcnosti. Bola to 

zničená a zdemolovaná krajina, ktorá im naháňala zimomriavky. Boli vydesení, ako mohlo 

ľudstvo dopustiť toľké katastrofy. Kde bola zeleň? Kde bolo to príjemné prostredie, v ktorom 

žijú v roku 2017? Ľudia uverili a začali sa vypytovať, ako pomôcť našej krajine. Ľudia 

z budúcnosti vyriekli: „Musíte pozbierať odpadky a obmedziť všetky škodlivé látky, ktoré 

vypúšťate do zeme, do vody a do ovzdušia. Ak to neurobíte, táto planéta postupne zanikne.“ 

Ľudia vedeli, že odpadkov a škodlivín je veľmi veľa, nedokážu ich len tak ľahko odstrániť. 

Navrhli, aby ľudia z budúcnosti postavili stroj na zrýchľovanie upratovania. Ľudia 

z budúcnosti totiž mali schopnosť postaviť veci mysľou. A tak sa aj stalo. Tento stroj vedel 

odstraňovať odpadky z prírody a z ľudských obydlí. Dokonca vedel regulovať aj množstvo 

škodlivín, ktoré ľudstvo vypúšťalo do pôdy, vody a vzduchu. Stroj ich vedel prostredníctvom 

chemickej reakcie premeniť na také látky, ktoré pre prírodu a našu planétu nie sú škodlivé.  

Dokázali to! Ľudia sa vrátili do svojich domovov a ľudia z budúcnosti sa im poďakovali.  

Budúcnosť bola zachránená a pozmenená. Všetci žili šťastne a vážili si našu planétu Zem.  

Aicha Julie Sene, 5.B   
 

Aj naši prvostupniari majú predstavy o budúcnosti. Bude dobrá? Čo všetko môžeme 

v budúcnosti čakať? 
 

V  našej  dobe  sa  vodou  neplytvá 

Ach, zasa je nuda... Volám sa Alexandra, ale volajú ma Sandrika. Vždy, keď  mám všetko 

hotové (čo sa stáva dosť často), tak sa nudím... Aj teraz sa nudím. 

Aha, ale veď sa môžem hrať na mobile, mám predsa IPHONE 8, omylom som niečo 

stlačila a počujem: „BUM! BUM! BUM!“ Ocitnem sa v bielej miestnosti, ktorá je celá 

uzavretá, sú v nej len 3 nadpisy: MINULOSŤ, BUDÚCNOSŤ, PRÍTOMNOSŤ. Stlačím všetky 3 

nápisy a  BUM! BUM! BUM! Neuveriteľné! Ocitla som sa v minulosti,  budúcnosti 
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a prítomnosti zároveň. Bolo to super! Boli tam napríklad: lietajúce autá, bahnené domy, 

mamuty, masážne pohovky, autá zároveň postele... 

Cítila som sa však v tomto časopriestore stratená, bolo to 

čudesné miesto  a navyše  všetci plytvali vodou!  Rozhodla 

som sa, že musím určite niečo spraviť! Išla som za 

prezidentom tejto čudesnej krajiny a povedala som mu, že 

v našej dobe sa VODOU neplytvá. Rozmýšľal, a tak sa 

rozhodol, že dá vyhlásiť, aby sa ani náhodou neplytvalo 

vodou. A odvtedy sa už vodou v žiadnom čase alebo časopriestore neplytvalo a ja som 

šťastná! 

Vrátila som sa spokojne  do môjho 21. storočia. Vodu si treba vážiť, nemôžeme ňou 

plytvať ani teraz a ani v budúcnosti.            Alexandra Asaro, 3.B 
 

Ako by to mohlo vyzerať v roku 2500 

Volám sa Alicka Gašperíková, som žiačkou tretej triedy základnej školy, bývam v 

Bratislave a  v roku 2017 budem mať deväť rokov.   

V roku 2500 už nebudem žiť a budú stále a stále nové veci. Napríklad nové jedlá, ktoré 

budú chutnejšie, bude krajšie oblečenie a šaty, nábytok. Autá budú mať 5 kolies. Budú lietať 

a nebude potrebné, aby sme auto riadili. Nebude treba chodiť do školy. Všetko sa bude učiť 

cez internet, alebo ešte je možné, že sa budeme dorozumievať myšlienkami. A nebude treba 

povedať ani slovko. Bývať budeme na stromoch a nebudeme potrebovať ani výťah, lebo 

budeme mať autá, ktoré budú vedieť lietať.  A keby sme si chceli niečo nakúpiť, v obchode 

pristaneme autom. Lietadlá nás odnesú na iné planéty a rakety budú ako veľké lode, ktoré 

môžu preplávať hocikam. Sprcha bude mať dve hadičky, z jednej by tiekla voda a z druhej by 

tieklo veľa a veľa mydla. To mydlo by ale nebolo hocijaké. Bolo by levanduľové.  

Takto si predstavujem budúcnosť ja, ale každý má svoju vlastnú fantáziu. Ľudstvo sa 

vyvíja a môže ísť smerom k lepšiemu. Ja som šťastná  práve teraz a práve tu!  

       

Deň detí 

Chcete urobiť deťom krásny Medzinárodný deň detí? Čo urobiť, aby ste ich potešili? Detská 

fantázia nepozná hranice. Ako ich prekvapiť? Hranice nepozná ani fantázia našej redaktorky, 

ktorá by chcela zažiť takýto deň detí... 

 Mohli by sme ísť do lietadla a vyletieť vysoko. Potom by sme zobrali padák a skočili by 

sme. Takýto deň detí určite len tak nikto nezažije. 

 Mohli by sme ísť na rôzne atrakcie a rodičia by nám kúpili lístky na všetko, čo chceme. 

Kúpili by nám aj zmrzlinu a peknú pamiatku. 

 Mohli by sme ísť do takej reštaurácie, kde chodia len výnimoční ľudia, bola by to 

luxusná reštaurácia a mohli by sme si kúpiť všetko, čo chceme.    Peťa Zaborski, 6.A 

 

Ilustrácia: Ninka Benková, 5.A 

Alica Gašperíková, 3.B 
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Karolína Fabianová, 6.A 

 

Vyhodnotenie 

Prevaha odpovedí A: Musíte sa naučiť 

mať deti radšej, správať sa k nim na 

MDD ohľaduplnejšie, potom si vás deti 

obľúbia. 

Prevaha odpovedí B: Ste celkom dobrý 

učiteľ, ale skúste byť troška milší. 

Uvidíte, deti sa vám odvďačia. 

Prevaha odpovedí C: Ste výborný 

učiteľ, deti vás majú určite rady.  

 

Vyhodnotenie 

Prevaha odpovedí A: Tento deň je pre 

vás obyčajným dňom, deti sú 

sklamané, ste na nich príliš prísni. 

Zmeňte svoj prístup. 

Prevaha odpovedí B: Ste dobrý rodič, 

ktorý primerane miluje svoje dieťa. 

Správne pristupujete k dieťaťu. 

Prevaha odpovedí C: Svoje deti veľmi 

rozmaznávate. V budúcnosti sa to 

nemusí vyplatiť.  

 

4. Keby ste mali pripraviť niečo špeciálne na tento deň, čo by to bolo? 

a) Nič, nechcelo by sa mi. 

b) Hm, odpustila päťky, dala by som čo najmenej písomiek. 

c) Dala by som deťom cukríky, hrali by sme sa hry, ktoré súvisia s predmetom 

a témou.  

 

ČO ROBÍTE PRE DETI NA DEŇ DETÍ?   Rodičia, otestujte sa! 
 

1. Kedy budíte deti, keď nastane Medzinárodný deň detí? 

a) 6:00, tvrdá výchova musí byť! 

b) O koľkej budú chcieť, predsa nepôjdu do školy, veď je deň detí! 

c) 7:30, aby ešte stihli ísť do školy. 
 

2. Čo na raňajky deti dostanú?   3. Kam idete s deťmi po škole? 

a) Len chleba s cesnakom a cibuľou.  a) Na operu od Mozarta. 

b) Obľúbené jedlo podľa ich výberu.  b) Vyberú si, kam chcú ísť. 

c) Švédske stoly.     c) Do Disneylandu! 
 

4. Ako trávite s deťmi voľný čas? 

a) Hráte hry, pozeráte dokumenty o histórii. O 20:00 idete všetci spať. 

b) Idete s deťmi na ich obľúbené miesto. 

c) Prechádzate sa s deťmi po meste, hráte hry a o 23:00 do postele! 
 

5. Koľko prianí im splníte? 

a) Ani jedno. 

b) Väčšinu splniteľných prianí, nie však všetky. 

c) Úplne všetko! 

 
 

ČO ROBÍTE PRE DETI NA DEŇ DETÍ?   Učitelia, otestujte sa! 
 

1. Koľko písomiek dávate deťom v tento deň? 

a) Čo najviac!!! 

b) Podľa potreby. 

c) Žiadnu, nech si užijú svoj deň. 
 

2. „Dnes je MDD!“ vykrikujú žiaci. Tolerujete im to? 

a) Jasné, že nie. Poznámku si zaslúžia. 

b) Okríknem ich. 

c) Nechám to tak, veď je super, že sú deti šťastné. 
 

3. Ako okomentujete zabudnutú domácu úlohu? 

a) Päťkááááááá!!! 

b) Nech sa to viac nestane, urob si to doma, zajtra mi to ukážeš. 

c) Veď je deň detí, dnes sa to odpúšťa.  

 

  

 

 

        Bianka Janitorová, 6.A 
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A school, a dog 

a bridge and a frog. 

My mum and my dad 

I am in the bed. 

It´s rainy day. 

Better to stay home today. 

Daniel Schaner, 4.A 

Birds, roses and a rainbow 

are going over the bridge. 

Forest, clouds and snow… 

…this is my village. 

A yellow beach and a blue sea 

in my camera, everything you can see. 

Sára Krivošíková, 4.A 

 

A grey mouse 

a green house 

a train number three 

a big tree 

a blue sea 

this is what I  can see. 

Jakub Ivanič, 4.A 

 
Deň detí sa na našej škole niesol v znamení zábavy 

a súťaží, ktoré zorganizovali šiestaci, siedmaci, ôsmaci 

a zapojili sa aj deviataci! Triafali sme do koša, skákali do 

diaľky, preverili naše vedomosti, súťažili sme v rýchlosti 

zjedenia tyčiniek, v rýchlosti pitia vody, skladali sme 

obrázky, preverili sme si pamäťové schopnosti a iné 

zručnosti. Bolo super!  

Žabky 

Bola jedna žabka. 

Volala sa Kvapka.  

Mala brata Falka, 

jeho priezvisko bolo zase Kvapka. 

Bolo im dobre, žili v Žiline. 

Tralalá, vyspevovala si, 

ukázala na svoje nosy. 

Stretli žabu Ukvákanú. 

Mala žlté vlasy, vyzerali ako klasy. 

Mala blúzku a na nej kapucňu. 

Topánky ako sneh, 

tralalá, to je smiech! 

Žabky sa smejú. 

Ha- ha-há, to je smiech! 

Žabky odišli, oddýchli si, 

zábavu si užili, do noci sa zabávali. 

Lenka Líšková 2.A  

Noc s Andersenom (1.6.) bola v znamení odhaľovania 

záhad tajomstiev Andersenových príbehov. Putovali 

sme rozprávkou O perníkovej chalúpke. Blúdili sme 

lesom, stavali domček pre ježibabu, upratovali sme 

ježibabe domček. Zažili sme to, čo Janko a Marienka. 

Po každom dobrodružstve sme dostali otázky, na ktoré 

sme mali odpovedať. Za správne odpovede sme dostali 

zašifrovaný text, ktorý nám postupne odhalil mapu 

k pokladu. Bola zábava, napätie a fungovala spolupráca 

a priateľstvá. 

Básne od detí pre deti... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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 Filip Kyrinovič, 5.B 

Emka Garayová, 5.B 

Adam Babušek, 5.B 

Skoro je tu leto! 

Skoro je tu leto, 

áno, pravda je to. 

V škole už sedíme len na pol zadku, 

spoznám cez leto novú kamarátku. 

Prázdniny sú skoro tu, 

už nebudem mať v škole robotu. 

Ninka Benková, 5.A 

Leto, leto! 

Leto, leto naše krásne, 

skladám pre Teba básne. 

Dovolenky, kúpaliská 

teším sa na letoviská.  

More, bazén, to je moje, 

privediem sem aj dievča moje.  

Samuel Zemeš, 7.A 

Leto už prichádza a prázdniny spolu s ním... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leto 

Prišlo leto a s ním prázdniny! 

Odložíme učebnice, 

zošity aj peračníky. 

Zmrzlina je mňami, mňami, 

ja sa teším na prázdniny!  

Sofia, 3.A 
 

Ahoj, leto! 

Leto je výborné,  

takisto volejbal aj hocičo iné. 

Rýchlo na zmrzliny, 

už sa teším na prázdniny. 

Martin, 3.A 
 

Báseň pre leto 

Píšem báseň pre leto,  

nech sa teší aj ono. 

Leto to je zábava, 

voda sa v ňom nachádza. 

Do bazéna skočím bombu, 

začínam si zábavu. 

Leto to je zábava, 

opakujem ešte raz! 

Danka, 3.A 
 

Letné prázdniny 

Na stromoch sú čerešne, 

na kríkoch sú egreše. 
 

V mištičke sú hrušky malé, 

dáme ich do rúk mame. 

Koláče a bublaniny, 

teším sa už na prázdniny. 

Lucia Páleníková, 4.A 
 

Šimon Š., 2.A 

Marek Stolárik, 5.B 

Lili, 3.A 

Simonka, 3.A 

Letné prázdniny 

Leto klope na dvere,  

teploty už stúpajú. 

More je už vyhriate, 

poďte skočiť doň! 

Leto je tak zábavné, 

každý nech sa raduje! 

Deti už tu jačia, 

zábava je tu večná! 

Dominika, 3.A 
 

Leto 

Už je leto, už je tu, 

vtáčik spieva tam i tu. 

Urobím si kytičku 

pre moju milú mamičku. 

Kvetiniek je veľká fúra, 

zakričím si hlasno: „Hurá!“ 

Hanka Miznerová, 4.A 
 

Čížová, 2.A 

Mia Oravcová, 5.B 
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Príbehy z rôznych oblastí  

Deti majú neobyčajnú fantáziu a tvorivosť, vedia vytvoriť krásne a zaujímavé 

slovenské príbehy, ale aj anglické príbehy. Máme šikovné deti, ktoré sa chcú 

vzdelávať a chcú rozvíjať svoju fantáziu a tvorivosť. 
 

Once upon a time I found the black hole. I had a bad luck and I felt into it. Then I 

went back home but I had a problem, I was in a black hole. A few days later I went 

out. But I forgot my leg there. Then I woke up. I was very happy because I just slept. 

   Miško Bachratý, 6.A 
 

Once upon a time there was a big chestnut horse. His name was Lord. It was Slovak 

Warmblood. He was a good jumper. He jumped many times over the fence and he went eat 

some grass. But he forgot to go back so he slept outside. He never went somewhere else 

without anyone. He was a great horse but he was very stubborn. Every time when anybody 

rode him, he fell down. Everybody loved him. He was also very clever; he always found an 

apple or a carrot in someone´s pocket. Lord is my soulmate, my best friend, my love. He is 

soooo great.        Tamarka Dimunová, 6.A 
 

One day I went on vacation in Greece. I thought it will be amazing, but it wasn´t. I forgot my 

mobile in plane. Because I slept in the airplane and maybe my mobile phone fell down from 

my pocket. The weather was rainy so I couldn´t swim in the sea. I was all day in the 

hotel and I was bored all the time. But, last day of my vacation, the weather was very 

sunny so I swam in the sea. When I flew by plane back to Slovakia, I ate my bar of 

chocolate and I found my mobile phone in my bag.         Erik Rusinko, 6.A 
 

We went to Miami. When we arrived there, we went to the restaurant. When I went 

to the hotel, I fell down. I found small metal cube. I picked it up, it was very weird. I 

brought it to the hotel and showed hotel manager. When he saw it, he was very 

excited. He told me it was gold and that one businessman lost it there. Then I went 

to sleep.  Juraj Bartok, 6.A         
         

Najhoršia a najlepšia dovolenka 

Určite každý z Vás má rozličné skúsenosti z dovolenky. Niektorí boli veľmi spokojní, dokonca 

sa na určité destinácie radi vracajú, iní majú negatívne skúsenosti, najradšej by destináciu 

ani nenavštívili. Vedeli by ste o tom rozprávať.  
 

Kde by ste sa cez leto nechceli ocitnúť? To Vám prezradíme. Úsmev na tvári, radosť by Vás 

hneď prešla. 
 

Prišli by sme do krajiny, kde by nebolo more, krásne jazerá, v ktorých 

by sa dalo kúpať. Hotel by navonok vyzeral ako úkryt pre človeka 

v praveku. Na recepcii by recepčná doslova spala a bola by arogantná 
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Karolína Fabianová, 6.A 

Je Vám cez leto horúco? Nedajú sa vydržať vysoké teploty? Poradíme 

Vám netradičné riešenia, pri ktorých sa zaručene ochladíte. 

a odmeraná. Neboli by tam upratovačky a personál. V kuchyni by sa dobre nevarilo, čašníci 

by boli netrpezliví, nepočkali by, kým si objednáme. Tiež by boli nešikovní, všetko by im z rúk 

padalo. Na hoteli by bola len sauna, žiadne bazény. V okolí by ste nenašli žiadne kultúrne 

pamiatky. Obchody by boli zatvorené. Vrcholom všetkého by boli aj nepríjemní a hluční 

susedia, mali by naschvál hlasno zapnutú hudbu. Najhoršie by bolo zistenie, že takáto 

dovolenka by Vás stála 2 000 eur!  
 

My len dúfame, že ste naozaj nezažili takúto dovolenku. To si človek ani nechce predstaviť 

takéto prázdniny. Čo keby sme Vám ponúkli krajšiu verziu. 
 

Krásne more, čisté jazerá, v ktorých by sa dalo plávať. Pri hoteli by bolo veľa krásnych rastlín 

a kvetov, ktoré by už na prvý pohľad boli okúzľujúce. Hotel by pôsobil príjemne, recepčná, 

upratovačky aj personál by boli ochotní, vrúcni. Kuchyňa 

by rozvoniavala celým hotelom. Izby by boli 

pohodlné, mali by klimatizáciu počas horúcich letných dní 

a nocí. V hoteli by ste našli aj bazény, sauny a iné miesta 

pre zábavu. Pláž by bola blízko pri mori, hotel by poskytoval 

ležadlá na oddychovanie na pláži. Okolie by bolo 

nádherné, mali by ste množstvo možností na výlety, 

mohli by ste spoznávať architektúru a pamiatky krajiny. A bonusom by bolo, takáto 

dovolenka by vyšla celkom lacno.  
 

My Vám, samozrejme, prajeme príjemnú dovolenku, aby ste si vybrali správu destináciu, 

s ktorou budete spokojní a zažijete tam veľa zábavy a odnesiete si krásne spomienky. 

 

 

 

Napustite si do bazéna vodu. Zoberte si jednorožca a naplňte ho sladkosťami. S kamarátmi 

sa v bazéne ochladíte a ešte aj zabojujete o sladkosti. Voda, ochladenie, sladkosti – sen 

každého dieťaťa.   Tamarka Dimunová, 6.A 
 

Neboli ste ešte na SEVERNOM PÓLI? Teraz máte príležitosť užiť si 

dobrodružstvo a príjemne sa ochladiť, ak máte radšej zimu. Ľudia chodia na 

dovolenky kamkoľvek, teda môžu zavítať aj sem. Spoznáte skutočnú zimu, 

skutočné ochladenie, môžete si postaviť iglu.  Gabko Dunajský, 6.A   
 

Zájdite do obchodu a kúpte si vedro. Z mrazničky vytiahnite kocky ľadu, ktoré ste si už 

dopredu pripravili. Do vedra nalejte vodu. Do vedra si dajte vodu a pridajte kocky ľadu. 

Touto vodou sa ochladzujte, nevylejte ju na seba hneď, aby ste nezažili teplotný šok, bolo by 

to nebezpečné pre Vaše zdravie.   David Svitek, 6.A 
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Vydajte sa na ostrov DRAKO SMAIL, 

čakajú Vás dobrodružstvá s drakmi, 

smajlíkami, užijete si tu zábavu, draky 

nie sú nebezpečné, nemáte sa čoho 

báť, nechajte sa unášať drakmi vo 

vzduchu! 

Ostrov drakov a pokémonov je takisto 

zaujímavý. Stretnete tu svojich 

najobľúbenejších pokémonov, môžete 

sa s nimi hrať, zabávať, zažívať to, čo 

v reálnom živote nie je možné. Draky 

Vás odnesú do krajiny fantázie! 

Bojujte s teplom, ale dbajte pri tom na Vaše zdravie. 

Redakcia časopisu Cádroviny! 

A aký je Váš vysnívaný ostrov? Zatvorte oči, 

predstavujte si... Každý máme sny a predstavy, 

nechajme, nech vyjdú na povrch. Ocitnite sa aj 

Vy na Vašom letnom vysnívanom ostrove.  

 

Autormi 

obrázkov 

a príbehov sú 

žiaci 3.A! 

Vyberte sa do hôr na výlet. Na Slovensku máme krásnu prírodu. I v prírode sa môžeme 

schladiť. Vyberte sa do Vysokých Tatier k vodopádom. Vo vyšších polohách nie je tak 

horúco. Postavte sa pod vodopád, vychutnávajte si krásnu prírodu a ovlažujte sa vodou. 

Zaručene funguje. žiaci 6.A triedy 
 

Čo Vám ešte pomôže prežiť horúce letné dni?  

 Jedzte veľa ovocia, najmä melóny, pretože dodávajú Vášmu telu vodu. 

 Mnohí z Vás používajú vejáre. Viete, že tým si ešte teplotu v tele zvyšujete? Musíte 

vydávať zo seba dostatok energie, aby Vás vejár ochladil. Takto Vám bude ešte teplejšie. 

Uprednostňujte ventilátory. 

 Do vody si dajte citrón a môžete použiť aj ľad. Zároveň si fľašu s vodou môžete dať do 

chladničky. Nepite veľmi studenú vodu, odporúča sa vlažná voda. 

 Tak, ako pri horúčkach, schladiť sa môžete vlhkými (mokrými) handričkami. 
 

Dovolenka na vysnívanom ostrove 

Každý z nás má túžby. Blíži sa leto, kam ísť? Čo podniknúť? Ako 

zažiť tie naj prázdniny, to naj leto? Kde hľadať dobrodružstvá? 

Nad týmito otázkami uvažuje množstvo detí, ktorých fantázia 

a tvorivosť nepozná hraníc. Ich predstavy pri hraní sa so 

spolužiakmi a hračkami neustále ožívajú. Keď ich prekreslíme na 

papier, takéto nezvyčajné ostrovy by chceli navštíviť. To by bola 

dovolenka! 
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Zavítajte na OSTROV RADOSTI so 

svojimi kamarátmi, zažívajte 

vtipné okamihy, vychutnávajte si 

krásy prírody, hrajte sa so 

zvieratkami a jediné, čo budete 

pociťovať, je radosť. 

Ocitnite sa na ostrove Zázračný 

les. Buďte opatrní, pretože Vás 

tu čakajú dobrodružstvá. 

Stretnete sa nielen s dobrými, 

ale i zlými postavami, ale dobré 

úmysly a dobré srdcia sa nemajú 

čoho báť. Aby ste nezablúdili, 

ponúkame Vám i mapu ostrova. 

Ak máte radi knihy, prídete na Knihový 

ostrov, tu uvidíte, ako žijú knihy, môžete sa 

s nimi rozprávať, opýtať sa ich na všetko, čo 

Vás zaujíma. Neváhajte, nechajte Vašu 

fantáziu pracovať! 

Mimoňov už každý pozná, ale viete, 

kde bývajú? Na OSTROVE MINIONS. 

Budete jesť banány, spievať ich 

smiešne pesničky, šmýkať sa s nimi, 

tancovať tance... 

Autormi obrázkov 

a príbehov sú žiaci 

3.A! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prázdniny sa veľmi teším! Najprv pôjdem k otcovi do Londýna. 

Poletíme tam lietadlom presne na mamine narodeniny. Budem sa 

voziť na takom prostriedku, ktorý chodí aj po vode aj po zemi. 

Veľmi sa teším na  nové zážitky. Na Slovensku pôjdeme do 

jedného hotela. Určite tam bude dobre. Z každého roku mám 

najradšej prázdniny. Je to dosť času na toľko zážitkov. 

 Dominik N. Bernard 2.A 

 

Kam by som chcel ísť cez prázdniny JA? Cez prázdniny chcem ísť na chalupu Župkova. Cesta je 

tam dlhá. Keď prídeme, pomáham vykladať veci z auta. Na chalupe sme si postavili domček 

na strome, aj sa na ňom hrávame. Niekedy ideme aj na futbalové ihrisko. Sú tam aj preliezky 

a trampolína. Blízko ihriska bývajú naši kamaráti. Majú psa a ten je priateľský.   Matúš Tomaščin 2.A 

 

Jakub Balko, 2.B 
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Mapa pokladu! Aj tá vie urobiť leto zaujímavejším. Čo ak by ste ju našli? Vydajte 

sa hľadať poklady, uvidíte, na aké dobrodružstvá natrafíte. 

 

 

 
 

Dobrodružstvo na opustenom ostrove 

Neviem ako, neviem prečo, ale jedného dňa som sa zobudila na 

zvláštnom mieste. Nikdy predtým som tu nebola. Široko-ďaleko 

nebolo nič.  

Ostrov obmývalo azúrové more. Posadila som sa a zistila som, že 

ostrov nie je veľký. „Ako to prežiť?“ pomyslela som si. Ako skautka som vedela, ako prežiť 

v lese. Bohužiaľ, tu sa nedali spraviť ani dymové signály. Zúfalo som zaborila ruky do piesku, 

spomenula som si na časy, kedy som stavala pieskové hrady pre princezné. Dostala som 

nápad. Budem tu bývať v pieskovom hrade. Začala som stavať. O pár minút vyšli na oblohu 

hviezdy, vliezla som do môjho pieskového bunkeru a zaspala som. Zobudila som sa, ale múry 

mojej stavby boli zbúrané. Prišiel príliv, oblečenie som mala mokré, bolo mi zima. Príliv na 

pobrežie ostrova priplavil množstvo užitočných vecí. Ryby, chrobáky... aspoň som mala čo 

jesť. Voda chutila ako pokazená minerálka. Počula som nejaké hlasy: „Elizabeth, Elizabeth!“  

„Elizabeth!“ kričala moja mama. „Je to jej hlas! Určite.“ Bolo mi teplučko, ovievala ma 

vôňa domácich koláčikov. „Čo som sa zbláznila?“ Bola som doma, ležala v posteli. „Ach, to 

bol len ďalší z mojich dobrodružných snov.“  Bianka Janitorová, 6.A 

 

 
 

Čarovná šabľa 

Blblbl. Potápal sa Miško v mori na dovolenke. Bola to neobyčajná 

dovolenka, takýto zážitok určite nečakal. Miško sa vynoril, na hladine mora zbadal zdrap 

papiera. „Fíha, čo je to?“ zamrmlal si pre seba. 

Rýchlo priprával k zdrapu papiera a pozrel sa naň. „To je mapa pokladu!“ vykríkol. Na 

papieri bol nápis: Cesta k čarovnej šabli. Keď Miško zistil súradnice pokladu, ktoré vyčítal 

z mapy, vykradol sa v noci z hotelovej izby. Hotel sa nachádzal na krásnom korálovom 

ostrove, ktorý obklopovalo azúrové more. Pomyslel si, že poklad azda zakopal nejaký mocný 

pirát. Zobral si hračkársku lopatku a začal kopať. Škrab, škrab, cing. Lopatka narazila na 

nejaký predmet. Keď sa mu podarilo vykopať truhlu s pokladom, všimol si, že truhla nemá 

dierku pre kľúč. Z truhle sa ozval hlas: „Dám ti hádanku. Čo bolo prvé na svete, vajce alebo 

sliepka?“ Miško sa zamyslel. „Keď to uhádnem, odhalím tajomstvo čarovnej šable. „Viem, 

ani jedno.“ Truhla sa otvorila. Bola v nej stará drevená šabľa. „Čo to má byť?“ začudoval sa 

Miško. Napadla mu myšlienka. Zlato a diamanty nie sú poklad.  

Pokladom môže byť aj niečo celkom iné. Miško s radosťou vykríkol: „V tomto prípade 

je to dobrodružstvo!“ Bol rád, že si spestril dovolenku pri mori a pomyslel si, že na ňu nikdy 

nezabudne.    Timko Kindl, 3.B 

Cez prázdniny pôjdem do Kokavy, kde býva môj bratranec. S ockom pôjdeme aj na rybačku, 

dúfam, že nejakú rybku ulovíme. Skúsim pohľadať kameň a niečo si na neho namaľujem. 

Možno pôjde s nami aj môj kamarát Alex. Teším sa, ako sa budeme spolu hrať aj futbal 

a bicyklovať sa. Najviac chcem bielu mačku. Budem dobrý! Martinko Tevec 2.A 

 

Robko Weber, 2.B 
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My dream house 
Snívajte...    

Snívame o krásnej dovolenke, snívame o krásnom ostrove, kde by sme cez leto prežili pekné 
chvíle s našimi najbližšími. Tak snívajme aj o tom, ako by vyzeral náš vysnívaný dom, 
v ktorom by sme bývali...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natálka Fekiačová, 5.B 

Emka Garayová, 5.B 

English 

is fun! 

Learn and 

study 

ENGLISH! 

Adam Babušek, Emka Garayová, Natálka Hatyinová, 5.B 

Betka Karabelev, Mia Oravcová, 5.B 

Natálka, Hatyinová, 5.B 

Lucka Kováčová, 5.A 

Filip Kyrinovič, Marek Stolárik, 5.B 

Mirka Poláková., 5.A 
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Vysnívané mesto...  

Každý má nejaké vysnívané miesto, kam by raz v živote chcel zavítať. Naši tretiaci majú 

vysnívaný ostrov, ale naši piataci majú i vysnívané mesto, ktoré má vlastný erb a vlastnú 

históriu. Akú? Čítajte, dozviete sa viacej... 
 

Sportland 

Kedysi dávno v minulosti boli v rôznych krajinách športy. V každej 

krajine bol jeden populárny šport. Obyvateľov však už nudilo robiť 

stále ten istý šport každý deň, a tak sa jedného dňa rozhodli cestovať 

do iných krajín, aby si vyskúšali aj iné športy.  

Keď však museli cestovať, aj toto ich časom omrzelo, niektorí sa 

kvôli športom aj sťahovali. Jedného dňa neznámy človek povedal 

ostatným: „Nemusíme sa stále sťahovať. Vytvoríme si vlastné mesto, 

kde budeme bývať, zároveň v ňom budú rôzne športy.“  Obyvatelia 

súhlasili. Našli si jedno miesto, ktoré bolo kúsok od prírody, začali budovať. Dali mu názov 

Sportland.  

Mesto muselo mať aj svoj vlastný erb. Aby ho každý rozoznal, v erbe mesta sú 

vyobrazené rôzne športy: basketbal, futbal, americký futbal a iné.  Emka Garayová, 5.B 
 

 

Petropavlovsk 

Tam, kde stojí teraz mesto Petropavlovsk, boli v dávnejších rokoch iba 

zasnežené lúky. Po okolitých kopcoch sa objavovali vlky a soby. V blízkych 

dedinách boli všetky chatrče prázdne, lebo sa ľudia báli nebezpečných vlkov.  

Jedného dňa išli okolo tohto miesta bratia Peter a Pavol. Putovali veľmi 

dlho, keďže pochádzali z ďalekého Slovenska. Boli ustatí a chceli si oddýchnuť 

v jednej chatrči, ktorú neďaleko uvideli. V noci počuli zavýjanie vlkov. Pavol 

vyšiel von a uvidel svorku vlkov. Spočiatku sa ich báli, ale Pavol sa zadíval jednému vlkovi do 

oči a rozumel všetkému, čo mu vlk povedal. Nechal vlkov nažive, vlk im naznačil, že nechcú 

útočiť a chcú žiť v prímerí.  

Odvtedy vlky neútočili na ľudí a chránili dedinu. Na pamiatku tejto udalosti pomenovali 

mesto Petropavlovsk a do erbu sa dostal vlk, ktorý je nad osadou a dáva na ňu pozor.   
 

Povesť o čarovnej podkove    

Raz dávno žila na strednom Slovenku chudobná rodina. Robili všetko preto, aby sa uživili. 

Rodinu tvorilo 10 členov. 

Raz ich jedna rodina najala, aby vykopali studňu, pričom pri kopaní narazili na špinavú 

a hrdzavú podkovu. Otec cítil, že je výnimočná, vzal ju do rúk a pomodlil sa. Podkova mu 

splnila všetky priania a táto rodina pomáhala aj iným chudobným rodinám. Podkova sa našla 

pri jednom hrade, pri ktorom kopali studňu.  

Hrad preto pomenovali Podkovský hrad a dedinu Podkovany a na zachovanie pamiatky 

na túto udalosť sa podkova nachádza i v erbe tejto dediny.   Andrej Drajna, 5.A 

Francesco Asaro, 5.B 
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Bazovo 

Kedysi dávno na tomto mieste bolo množstvo krovia čiernej bazy. 

Obyvatelia z blízkych miest s koňmi a vozmi zbierali bazu na čaj, sirup 

a z červených a čiernych bobúľ sa robilo aj víno.  

Raz, keď nabrali veľa bazy, nemali ju ako zobrať. Traja muži tam museli 

zostať, aby chránili bazu, ktorú tam nechali, lebo aj iní by ju mohli ukradnúť. 

Títo traja muži sa rozhodli postavať chatrč na prenocovanie a uloženie bazy. 

Zotmelo sa a oni mali hotovo, ľahli si až vtedy, keď bola baza zabezpečená pred krádežou. 

Keď zaspali, mali istotu, že sa nikto k baze nedostane. Na druhý deň uvideli ostatných 

chlapov s vozmi a vzali bazu. Postupne bazových kríkov pribúdalo a stavali sa nové a nové 

chatrče.  

Neskôr tu vznikla dedina, prišli sem aj ženy. Tejto dedine dali názov Bazovo, pretože sú 

tu nasadené samé bazové kríky. Bazu si obyvatelia veľmi cenili, dokonca je vyobrazená aj 

v ich erbe.   Adam Babušek, 5.B 
 

Medveďovo 

Jedného dňa sa drevorubači vybrali rúbať drevo do lesa. Pri rúbaní ich pozoroval 

medveď.  

Po chvíli si ho jeden z drevorubačov všimol a všetci začali utekať. Ale jeden sa potkol 

o koreň, padol na hlavu a omdlel. Keď sa po chvíli prebral, stál nad ním medveď, ktorý na 

neho otsčal labu, v ktorej mal zapichnutý veľký tsň. Drevorubačovi napadlo, že mu ten tsň 

vytiahne. A tak aj spravil. Medveď v tom momente ušiel hlboko do lesa. 

 Drevorubač vyrozprával tento príbeh všetkým v dedine. Medveď mu neublížil. Odvtedy 

začali dedinu nazývať Medveďovo a túto udalosť si pripomínajú v erbe, v ktorom majú 

medveďa.   Jakub Čulík, 5.B 
 

Zachránená krajina 

 V krajine na vysokej skale, ktorá je obklopená morami, bola rybárska osada, obyvatelia 

sa tu živili lovom rýb. Jedného dňa však nikto z nich nechytil temer nič. 

V osade časom zavládol hlad a bieda.  

Nikto už nemal síl na záchranu osady pred hladom, iba dvaja súrodenci, 

ktorí sa vydali na šíre more pre obživu obyvateľov osady. Po štyroch 

úmorných dňoch na mori stále nič neulovili. Začali sa obávať už aj o vlastný 

život, a to ich rozplakalo. Ich slzy padali do mora, to privolalo morskú pannu. 

Keď uvidela chlapca, hneď sa do neho zaľúbila. Súrodenci neverili vlastným 

očiam a začali jej rozprávať príčinu svojho žiaľu. Morská panna im prisľúbila, 

že im pomôže pod podmienkou, že sa chlapec s ňou ožení, tak sa aj stalo.  

Osada bola zachránená, morská panna sa dostala do tejto krajiny, 

premenila sa na devu. Na počesť tejto záchrany morskou pannou majú  

v osade Začarovaná krajina v erbe morskú pannu a čln s dvomi rybármi, 

ktorých zachránila.    Mia Oravcová, 5.B 
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Kultúrne akcie, podujatia v škole 

Chráňme sa! 

Internet! Toto slovo sa ozýva z každej strany. Strata 

súkromia, klamstvá, neoverené informácie... Toto sú 

problémy, ktoré sú spojené s modernou dobou, 

s používaním internetu. Mnoho detí ani netuší, s čím sa 

môžu na internete stretnúť. Z tohto dôvodu k nám zavítali odborníci, ktorí nám, 

druhostupniarom, zaujímavým spôsobom vysvetlili, aké nástrahy a problémy môže priniesť 

internet. Zároveň nás naučili, ako správne zaobchádzať s emailom, ako si vytvoriť správne 

heslo a pod. Získali sme množstvo užitočných informácií. Ďakujeme.  
 

Záchranári na prvom stupni 

21.4. k nám zavítala záchranná služba Falck. Neľakajte sa! Nič vážne sa nestalo! Prišli, aby 

zábavnou formou naučili našich prváčikov a druháčikov ako odborne poskytnúť prvú pomoc 

a zachrániť život. Plyšoví medvedíkovia, ktorí na každého z nás čakali, nás naučili, ako 

správne podať umelé dýchanie. Medzi nás prišiel Macko Miško. Aká však smola!  Uštipla 

ho  včielka  Maja a čo sa nestalo. Nielenže upadol do bezvedomia, ale prestal aj dýchať. Čo 

teraz?  Ujo záchranár ihneď poradil a povedal: „Musíme dať umelé dýchanie!“ A tak sme aj 

urobili. Zachráneného macka sme vystískali. Prezreli sme si aj sanitku a dozvedeli sme sa, na 

čo slúžia všetky prístroje a pomôcky v nej. 
 

V piatok k nám prišli záchranári. Boli veľmi dobrí a priateľskí.  

Mali dobrého kamaráta vtáčika Falka. Bol to sokol. (Grétka Bertová, 2. B) 
 

Veľmi sa mi to páčilo. Veľa som sa naučil. 

Bol to skvelý zážitok. Martinko Bartok, 2.B 
 

Učili nás, ako dať človeka do stabilizovanej  

polohy. Všetko, čo nás naučili, sme si potom  

vyskúšali na mackovi Miškovi.  

Barborka Rejleková, 2.B 
 

Na konci sme boli aj v sanitke.  

Bol to veľmi dobrý deň. Valér Priadka, 2.B 
 

Pozor na životné 

prostredie! 

Čo viete o skleníkovom 

efekte alebo o kyslých 

dažďoch? Ak ste trošku 

pozabudli, tak zavítajte do 

budovy II. stupňa, dozviete 

sa viac od žiakov 8.A triedy! 
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Modely bunkových organel, ktoré vytvárali žiaci deviateho ročníka. Tie guľaté  
modely sú bunkové jadrá (v strede je jadierko), veľké červené je 
mitochondria, a to modročervené sú ribozómy.  

 

Príďte do našej 
školy a dozviete sa 

viac! 

 

Zaujímavé a hodnotné hodiny biológie 

O ľudskom zdraví a ako funguje ľudské telo, sa naši žiaci učia na hodinách biológie, ktoré 

vedia byť aj ťažké, ale aj fascinujúce. Ako sa najlepšie učí? Na praktických pomôckach, ktoré 

si žiaci sami vytvoria alebo na projektoch, na ktorých musia sami pracovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROZ 

Stromy sú dôležité a nevyhnutné pre náš život.  

Potrebujú starostlivosť a ochranu! Naši piataci a šiestaci 

mali besedu o stromoch s Mgr. Halkovou 

z Bratislavského regionálneho ochranárskeho 

združenia. Rozšírili si vedomosti o rôznych druhoch 

stromov. Rozprávali sa o tom, ako sa v lese správať, ako 

funguje les, jeho systém, ale aj o tom, aké choroby 

môže strom postihnúť a koľko rokov sa jednotlivé 

stromy môžu dožiť.  
 

Erasmus (Physics on Stage)    

3.mobilita: Maďarsko, Üllés   15. - 19. máj 2017 

Uskutočnil sa ďalší výmenný pobyt, ktorý bol v malom 

mestečku Üllés, zúčastnili sa aj naši žiaci. Bolo nás deväť a dve 

pani učiteľky. V pondelok ráno sme spoločne cestovali vlakom 

do Budapešti, všetci sme boli plní očakávaní. V Budapešti nás 

už čakal autobus s pani učiteľkou z Maďarska. V autobuse už 

boli aj žiaci z Poľska. Cestou sme išli vyzdvihnúť na letisko 

ďalších žiakov z Talianska a Turecka. Počas cesty do mestečka 

Üllés sme už počuli rôzne jazyky. Bolo zaujímavé sledovať 

toľko rôznych kultúr. Nasledujúci deň sme boli rozdelení do 

skupín, mali sme možnosť vidieť vyučovanie matematiky, 
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angličtiny, informatiky a telesnej výchovy. Poobede sme sa zúčastnili krúžku - ľudové tance. 

Maďarskí žiaci sú veľmi kamarátski a pomáhajú nám pri zoznamovaní sa s ich kultúrou. V 

stredu sme mali výlet do mesta Szeged. Na Univerzite v Szegedi sme prezentovali 

experimenty, ktoré boli hodnotené. Poctivo sme si všetko pripravili, čo sa odzrkadlilo vo 

víťazstve na 2.mieste. Veľmi sme sa tomuto víťazstvu potešili. Poobede sme mali prehliadku 

mesta vláčikom. Vo štvrtok sme mali pripravené tvorivé dielne v 

typickom maďarskom dome. Vyrobili sme si rôzne suveníry, ako 

napríklad náramky, srdce z dreva, dokonca sme mali možnosť aj 

vyšívať. Večer naši hostitelia pripravili zaujímavý program, a to 

predstavenie v anglickom jazyku a vystúpenie folklórneho súboru. 

Nezabudnuteľné zážitky a spomienky máme ešte stále v hlave. A čo 

nás čaká najbližšie? Pobyt v ďalšej partnerskej krajine, ktorou je Rumunsko - mesto Arad. 
 

Na výtvarnej výchove žiaci stvárňovali pokusy a osobnosti práve z fyziky.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Tvorítko 

Šikulky, šikulovia! Tieto slová vystihujú naše deti. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže 

Tvorítko. Cieľom bolo preukázať zručnosť detí pri tvorbe darčekov pre budúcich prvákov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovesnícke vyučovanie 

Na našej škole pomáhajú starší mladším a dokonca ich aj učia. O čom? O rastlinách, 

zvieratkách a o našom okolí. Práve takéhoto vyučovania sa podujali naši deviataci, ktorí 

zavítali k tretiakom a odovzdali im svoje informácie. Tretiaci nezaostávajú a tiež sa pochválili 

svojimi herbármi.  
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Instructions: 

1. Peel the apples and slice them. 

2. Put the apples in a saucepan with a little water and 50  

grams of the sugar. Boil the apples for 10 minutes. 

3. Put the flour, the butter or margarine and rest of the sugar 

 into a bowl. Mix them with a fork. 

4. Pour cooked apples into a dish. 

5. Cover the apples with the flour, butter and sugar mixture. 

6. Put the dish into the oven at 180°C for 30 minutes. 

7. Serve the apple crumble with cream or ice-cream. 

Zaujímavé a chutné hodiny aj na hodine anglického jazyka! 

Mňam, nielen učenie, ale aj dobrota. Praktické vyučovanie v škole je na nezaplatenie. Žiaci 

6.A si odniesli nielen vedomosti, ale aj nezabudnuteľné zážitky! Môžete si i Vy vyskúšať 

postup ich práce.  

Ingredients: 3 large apples, 300 g flour, 200 g butter, 100 g sugar, water, cream or ice-cream 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.A, 3.B a 4. A v ŠVP Kremnica  

V krásnom horskom prostredí, kde nám 

príroda ponúkala množstvo činností, sme si 

užili veľa zábavy. Spoznali sme krásne okolie, 

vyšliapali si na lúku, ale aj do mesta Kremnica, 

kde sme navštívili banskú štôlňu, iný deň hrad 

s kostolom, mincovňu, ale aj námestie mesta. 

Maľovali sme vlajky, kričali pokriky a súťažili, 

dokonca sme získali aj diplomy. Ostávajú nám 

krásne spomienky a nezabudnuteľné zážitky.  

Moja škola v prírode bola naozaj skvelá! Cesta autobusom neplynula síce najpomalšie, ale aj tá bola 

dobrá. Prišli sme na hotel. Okolo hotela bol les a v ňom úplne ticho.  Pred nami prekrásna fontána, 

z ktorej na nás všetkých špliechali kvapôčky vody. Vošla som do našej izby aj so Sofiou. Pozreli sme von 

z okna a mali sme krásny výhľad. Boli sme sa opekačke, ale aj v banskej štôlni, na Kremnickom hrade, 

kde sme vystúpili na vysokú vežu. V mincovni nám ukazovali prácu s mincami. Boli sme aj na rôznych 

túrach a veľmi ma to bavilo.  Simonka, 3.A 
                                                                                                                                                             

Ráno  som vstala z postele a išla som sa prichystať, pretože v tento deň sme išli do 

školy v prírode. Čakala som tam s kamarátkami, prišiel autobus, 

nastúpili sme, zamávali rodičom. A ako som sa tam mala? V jedálni 

nám varili domáce jedlo. Bolo výborné. Boli sme na prechádzke 

lesom, animátori nám pripravili zábavný program. Náš tím sa volal 

„Špunti“. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o histórii 

Kremnice. Toto bola asi najlepšia škola v prírode, v akej som kedy bola.   

Lenka Friebertová 4.A 

Matej Michalica, 4.A 

Lenka 

Friebertová, 4.A 
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Škola v prírode je úžasná. Je v nej každý rok veľa súťaží a dobre sa tam bavíme. Cestovali sme tam a späť 

štyri hodiny. Boli sme aj na výlete. Dostávali sme aj ceny. Veľmi sa mi tam páčilo.  Alan Rakický, 2.B 

 

Prvá A a druháci v ŠVP Dolný Kubín 

Na Orave dobre, na Orave zdravo... V duchu ľudovej piesne sa niesla aj naša škola 

v prírode. Z  domu sme si priniesli nielen dobrú náladu, ale aj počasie. Na zelenej lúke 

v priestoroch areálu sme sa do sýtosti vyšantili, hrali rôzne hry, súťažili... Poslúžila nám aj 

na našu nočnú hru s názvom Nočné oči. Bola o odvahe, spolupráci v družstve a o 

nadobudnutých vedomostiach. Mnohí z nás sme v nej prekonali sami seba a porazili 

strach z tmy. Na výletoch sme spoznali nové a krásne kúty Slovenska. V Oravskej Lesnej 

sme sa zo stanice Tanečník previezli po úzkokoľajnej lesnej železničke rozprávkovým 

lesom. Videli sme tam ježibabu, Snehulienku, veľkého pavúka aj chrobáka, kúzelníka, 

medovníkovú chalúpku... Vybrali sme sa aj na turistiku na Kubínsku Hoľu. Videli sme 

krásne lúky, žabky, jašteričky. Dokonca sme zažili i opekačku, na ktorej nechýbala ani 

gitara. Bolo nám dobre, ale tešili sme sa i domov, na našich milých rodičov!   

 

Kde bolo, tam bolo, žila škola v prírode. Stále sa s deťmi hrala a hrala. Chodila s nimi na rôzne výlety, 

na vláčik, Oravský Podzámok, Kubínsku hoľu... Dávala nám silu, jedlo a  chuť sa hrať. Zatiaľ najlepšia 

škola v prírode.  Emka Brunovská 2.A 
 

Kde bolo, tam bolo, bol jeden hotel Belez a v tom hoteli bolo veľa dobrých detí. A čo myslíte Vy? Čo 

tam robili? A predstavte si, že v apartmáne 3 bolo osem dievčat. A ich izba nebola obyčajná izba. Bola 

to DIEVČENSKÁ OSMIČKA. Boli to vlastne 3 izby, z jednej sa prechádzalo do druhej a z druhej do tretej. 

V prvej som bola ja, Danka a Klárka, v druhej Emmka a Lenka a v tretej bývala Lina, Emka, Sofia 

a Matilda. Viete, prečo sa tak volali? Ja som to nevedela, ale už to viem. S ôsmimi hlavami sa ťažko 

dohaduje, ale my sme to zvládli.  Danka Barbora Tomaščinová 2.A 
 

V autobuse sme pozerali rozprávku, spievali a pozorovali okolitú krajinu. Potom sme sa rozdelili do 

izieb. V utorok sme boli v Oravskej Lesnej. Vláčikom sme sa previezli cez rozprávkový les. V  stredu sme 

boli na Oravskom Podzámku. Natáčali sa tam filmy: Láska na vlásku, Sokoliar Tomáš a  Drakula. Vo 

štvrtok sme boli na Kubínskej Holi. V piatok sme sa vrátili.     Klárika Čížová 2.A 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keď sme na druhý deň vstali, naraňajkovali sme sa a išli sme sa pozrieť na Oravský hrad. Cestovali sme 

tam autobusom. Pani sprievodkyňa nám ukazovala časti hradu. Boli veľmi pekné. Napríklad nám 

ukázala stoličky. Boli tam aj stánky, kde predávali krásne veci.  Sashka Kučová, 2.B 

 

 

 

Alessandro Rineli, 2.A Emma Dobersteinová, 2.A 

Klára Čižová, 2.A 
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V škole v prírode sme boli na Orave. V utorok sme cestovali v dízlovom vláčiku na Oravskej lesnej 

železničke. V stredu sme sa zase prechádzali Oravským hradom. A vo štvrtok sme išli na Kubínsku Hoľu. 

Bolo to super!   Ľubko Garaj, 2.B 

Na druhý deň sme išli vláčikom cez 

rozprávkový les. Videli sme tam 

Ježibabu a iné rozprávkové 

postavičky.   Denis Artim, 2.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literárna čajovňa 

Detičky vždy chcú potešiť svoje mamičky, a preto je tu Literárna čajovňa, na ktorej všetky 

triedy prvého stupňa majú vždy 

pripravený program, darčeky 

a občerstvenie pre svoje mamičky. 

Niektoré darčeky vyššie sme Vám už 

ukázali. Žiaci tancujú, majú pripravené 

scénky, básne a mamičky sa vždy potešia. 

Tešíme sa aj na ďalší rok! Foto nájdete na 

FB stránke našej školy vo fotoalbume 

Literárna čajovňa. Prekvapenie pre svoje 

mamičky pripravila aj 1.B trieda, no veď sa 

pozrite!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurko Babušek, 2.B Grétka Bertová, 2.B 

V pondelok sme prišli do školy 

v prírode. Bolo nám tam veľmi 

dobre. Hrali sme všelijaké hry. 

Najviac ma bavilo, keď sme sa 

s dievčatami hrali na rybičky. 

Robila som so Sashkou výmyky. 

Keď sme prišli domov, chcela som 

sa tam vrátiť. Barborka Rejleková, 

2.B 

 

Vynovený areál 

Do nášho areálu pribudla nová 

preliezka pre žiakov. Nech im 

dobre slúži! 

 

CÁDRO COIN 

Na podporu finančnej gramotnosti máme 

CÁDRO COIN, vlastné peniaze! Využili sme 

ich aj pri súťažiach na deň detí. Deti si za 

súťaže získali peniaze, za ktoré si potom 

mohli kúpiť odmeny. 

 
Tešíme sa na ďalšie 

školské akcie a nové 

zážitky!  
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Súťažili sme! Tu sú naše výsledky! 

Dejepis 

Medzníky II. svetovej vojny 

17. mája sa žiaci 9. ročníka Lukáš Bednár, Natália 

Bohmová a Matej Škuba zúčastnili okresnej súťaže 

Medzníky 2. svetovej vojny, kde preukázali svoje 

vedomosti o tomto dôležitom období našich 

a svetových dejín. Umiestnili sa na peknom 4. 

mieste. Za odmenu žiaci navštívili Múzeum holokaustu v Seredi.  
 

Šport 

Zúčastnili sme sa OKRESNÉHO KOLA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL V ORIENTAČNOM 

BEHU, ktorý sa konal 25.4. 2017. Centrum pretekov bola ZŠ Nevädzova. Žiaci súťažili ako 

jednotlivci, ale aj ako tímy. Našu školu reprezentovali dievčatá Viktória Tevecová, Natália 

Bodišová (8.A) a Karolína Fabianová (6.A.) a chlapci Matej Škuba (9.A), Bruno Herceg a David 

Svitek (6.A). Najlepšie z dievčat sa umiestnila Viki na 5. mieste a z chlapcov Bruno na 8. 

mieste. Družstvo dievčat aj chlapcov sa umiestnilo na peknom 5. mieste. 
 

Dňa 11. 5. 2017 sa na našej škole 

uskutočnilo testovanie prvákov. Boli 

testovaní v rôznych športových 

zručnostiach. Testovanie zastrešoval pán 

Dušan Noga v spolupráci s pracovníkmi z 

NŠC. Na výpomoc prišli aj študenti z FTVŠ. 

Na výsledky testovania sa tešíme a budeme 

Vás informovať :) 

 
 

Slovenský jazyk a literatúra 

V rámci slovenského jazyka sme sa zapojili do súťaže Putovanie 

časopriestorom, niektoré práce sme zverejnili i v tomto čísle. 

Putovanie časopriestorom je súčasťou súťaže Bratislava, moje 

mesto, v ktorej získal ocenenie žiak 3.B triedy William Steven 

Greenblum! Gratulujeme! 
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Zdá sa Vám posledný školský deň úplne normálny? Rozdávanie vysvedčení, lúčenie sa 

so žiakmi... Tento príbeh Vám istotne zmení názor. 

 

Všetci žiaci sa tešia na posledný školský deň. Dostanú vysvedčenie, neučia sa a týmto dňom 

sa začínajú ich letné prázdniny. Niektorí majú rôzne predstavy, ako zmeniť, oživiť, ale aj 

spestriť posledný školský deň. 

 

Ten by mu ju oznámkoval. A po takomto skvelom bláznivom dni by sa všetci rozišli a by si išli 

užiť skvelé prázdniny!       Lucka Kováčová, 5.A 

Posledný školský deň 

 

 

 

Popletený deň  

 

 
 

Začalo sa to celkom obyčajne, celá škola si nastúpila na ihrisko, pani riaditeľka predniesla 

ako každoročne svoj príhovor. Vzápätí sme sa vrátili do tried. Keď žiaci chceli zasadnúť do 

lavíc, zaskočilo ich niečo nezvyčajné. V laviciach sedeli učitelia. 

 Na tabuli boli pokreslené obrázky namiesto učiva. Učitelia dávali deťom čokolády miesto 

vysvedčenia. Uff, určite sa niektorým uľavilo, že rodičia neuvidia ich zlé vysvedčenie. Pani 

riaditeľka prišla do triedy v maske MACKA PU, v rukách niesla učebnice pre učiteľov. Rozdala 

im učebnice a sadla si do lavice so slovami: „Dnes nás budete učiť vy.“ S radosťou sme začali 

výučbu rôznych predmetov. Ale najviac nás bavilo dávať učiteľom testy. „Koľko je 5 x 5?“ 

Odznievalo na matematike. „Rozprávka je...“ vysvetľovala spolužiačka. Bol to jednoducho 

neobyčajný deň. „Kostra človeka má 207 kostí,“ vysvetľovali na hodine biológie. Učitelia sa 

pýtali, my sme odpovedali. Učitelia žiakmi. „Šikovní sú to žiaci na našej škole, vedia vysvetliť 

to, čo sa naučili,“ hovorili učitelia rodičom detí. Môžem povedať, že i pozícia učiteľa nie je 

taká jednoduchá. Učitelia dodali: „Naši žiaci to majú tiež ťažké, robiť si úlohy, učiť sa každý 

deň je niekedy vyčerpávajúce. Uf, úlohy, ktoré sme dostali, nebudú tiež jednoduché, ale 

musíme sa s nimi popasovať.“  

Zazvonilo, popriali sme učiteľom pekné prázdniny. Tento deň sme si naozaj užili. Aj 

takéto netradičné dni sa môžu stať, ak zažijete popletený posledný školský deň.  
       Emmka Benková, 7.A 

Bláznivý posledný deň v škole 

Ako si vy predstavujete najbláznivejší posledný deň v škole? Ja asi takto. Celá trieda by 

prišla do školy oblečená tak, že by niektorí žiaci boli oblečení, akoby bolo mínus 30 stupňov, 

druhá polovica by prišla naopak, boli by oblečení tak, akoby bolo plus 30 stupňov. Všetci, 

samozrejme aj učiteľ, by komunikovali iba pomocou otázok. Všetci by nesedeli na stoličkách, 

ale na laviciach a učiteľ na katedre. Žiaci by mali ešte k tomu vymenené miesta. Učiteľa by 

ste určite nenahovorili na to, že má učiť vo vedľajšej triede. Cez prestávku by neboli žiaci vo 

svojich triedach, ale v susediacich na poschodí. Namiesto toho, aby sa žiaci hlásili, tak by 

pískali. Nikto by si nič nepísal, žiaci by si všetko zakresľovali obrázkami. Všetky plagáty 

a nástenky v triede by boli otočené smerom k stene. Na telesnej výchove by sa namiesto 

cvičenia tancovalo, tancoval by aj učiteľ. Na výtvarnej výchove by sa grafitovalo. A nakoniec 

by si každý doniesol svoju obľúbenú hračku a opisoval by ju učiteľovi.   
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Ako by to vyzeralo, keby bol týždeň naopak? Asi takto... 

Všetko sa zbláznilo. Odrazu by bolo všetko naopak. Chodila by som do školy len v sobotu 

a v nedeľu. Celých päť dní v týždni by som bola doma. Kiežby len to! Do školy by som musela 

prísť o ôsmej hodine večer. Zo školy som prichádzala domov o jednej hodine ráno. Zďaleka 

to nie je všetko! Za celý týždeň by sa stihli vystriedať všetky štyri ročné obdobia. Dva dni by 

som sa opaľovala a dva dni by som sa sánkovala. Ostatné dni  by som hrabala lístie alebo 

zbierala kvety, pretože by bola najskôr jeseň a potom zima. Asi takto by to vyzeralo, keby 

bol týždeň naopak.      Emmka Benková, 7.A 
 

Začarovaná trieda 

Keď som dnes išiel do školy, stalo sa mi niečo veľmi zaujímavé.  

Už som bol v budove školy a išiel som po schodoch, približoval som sa k triede a otvoril som 

dvere.  

Skoro mi vypadli oči. Videl som všetkých spolužiakov v podobe Simsonovcov. Ja som bol 

v podobe Homera Simsona. Spolužiačky boli tiež v podobe Simsonovcov, takisto aj chlapci, 

len boli všetci žltí. Prvá hodina bola literatúra a chceli sme si čítať z učebnice literatúry. Bolo 

to divné. V učebnici bolo všetko napísané odzadu a dolu hlavou. Na výtvarnej výchove sme 

si išli kresliť, ale tiež bolo všetko naopak. Čierna farbička písala nabielo a podobné nezmysly. 

Na matematike sme sa učili, že dve a dve sú päť. Na angličtine sme sa učili latinčinu a písať 

po čínsky. Nakoniec sa všetko na dobré obrátilo.   

Boli to čary? To neviem. Zatočila sa mi hlava a zrazu som uvidel svojich spolužiakov 

takých, akí v skutočnosti sú. Boli už sami sebou. Asi sa mi to len zdalo, neviem si to inak 

vysvetliť, ale bola to zábava.   Andrej Drajna, 5.A 
 

Hodina biológie 

Do našej školy prišli tri nové deti. Jeden z nich sa volal Jakub, druhý sa volal Fero a tretí 

Martin. Ako prvú hodinu zažili biológiu. A čo sa stalo? To sa dozviete.  

Na biológii sme sa učili o zvieratkách a rastlinách. Pani učiteľka nám pustila prezentáciu 

o živočíchoch. Potom sme si otvorili učebnicu a pracovný zošit. O malú 

chvíľku sa začali hýbať učebnice aj zošity. Zo začiatku sa hýbali iba po 

lavici, no neskôr aj vzlietli. Všetci sme si mysleli, že je to len kvôli vetru. 

Potom začali z učebnice vyskakovať zvieratká aj rastliny.  Všetci sme sa 

zľakli. Zvieratká pobehovali po celej triede, pili vodu z vodovodu a opica 

si kreslila na tabuľu.  Bola to zábava. Po triede za začala rozťahovať veľká 

mäsožravá rastlina. „Čo teraz?“ pýtali sme sa pani učiteľky. „Čo ak nás 

zje?“ kričali sme. Vtom zazvonil školský zvonec a oznámil koniec hodiny. 

Zvieratká aj rastlina nemali na výber, museli sa vrátiť späť do učebnice. My sme mali 

zaujímavú hodinu,  dúfali sme, že aj nabudúce zažijeme niečo podobné.   

Natálka Hatyinová, 5.B 
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Takto sa to opakovalo pravidelne do istého času, mali sme čarovnú triedu, do ktorej sme 

sa tešili. Keď sme prišli o dva týždne do školy, nič sa nedialo. Kúzlo pominulo a všetko sa 

vrátilo do starých koľají.    Betka Karabelev, 5.B 

 

Zvláštne udalosti 

Jedného dňa som prišla do svojej triedy a sadla si do lavice. Učiteľ prišiel do triedy 

a rozdal nám písomku. Nikto písomku nečakal.  

V mysli som rýchlo rozmýšľala, čo urobím, ale nič mi nenapadlo. Zrazu začalo umývadlo 

rozprávať trápne vtipy. Napríklad rozprávalo: „Ide babka po púšti a spadne na ňu balkón.“  

Umývadlo sa smialo na vlastných vtipoch. Takto sa nedá pracovať! To po chvíli pochopil aj 

pán učiteľ. Tak povedal: „Napíšeme si to inokedy.“ Ale umývadlo neprestalo. Prestalo až 

vtedy, keď zazvonilo na prestávku. Keď sme na ďalší deň mali písať písomku, umývadlo bolo 

ticho, lebo sa všetci učili, no až na Milana Neposedného. Ten by to asi napísal rovnako, aj 

keby sa učil. 

 Odvtedy umývadlo vyrušuje na každej nečakanej písomke. Ak sú všetci naučení, už 

nevyrušuje. Tak mala trieda aj lepší priemer a stala sa najlepšou triedou na škole. 
     Lucka Kováčová, 5.A 

Čarovná pani učiteľka 

Jedného dňa sme išli zo školy do aquaparku. Bolo nás iba desať, netušili sme, 

čo nás dnes čaká, ale boli sme príjemne prekvapení. 

Prišli sme do aquaparku a pani učiteľka nám povedala: „Držte sa pokope.“ 

Všetci sme sa rozutekali do bazéna.  „Pomaly! Deti!“ zvolala. My sme nepočúvali. Skočili sme 

do bazéna a opýtali sme sa učiteľky, či by nám nemohla splniť prianie. Každému splnila 

jedno prianie. Nina dostala nafukovacieho jednorožca, Lukáš sa stal upírom, ktorý nemôže 

zhorieť na slnku. Celý deň sme sa kúpali a hrali so svojimi vecami. Čudovali sme sa: „Ako je 

to možné?“ 

Keď sme prišli do školy, rozlúčili sme sa a odišli domov. Víťazne sme zvolali: „Naša pani 

učiteľka slovenčiny je kúzelníčka.“   Mirka Poláková, 5.A 
 

Čarovná trieda alebo čarovná krieda? 

Bol normálny školský deň, začala vyučovacia hodina a Ema bola pri tabuli a písala na ňu 

s kriedou.  

Čudovala sa, pretože krieda začala písať sama. Zvláštne bolo, že písala chybne, písala 

všetko zle. K tabuli prišla aj Aicha a krieda hopsala a aj sa  smiala. 

Nakoniec som bola aj ja zvedavá a takisto som pristúpila k tabuli, 

nič sa nestalo.  K tabuli po čase pristúpila aj pani učiteľka, lebo 

videla, že všetko bolo napísané gramaticky nesprávne, dokonca počula, že sa 

niekto hlasno smeje. Pri nej krieda začala hovoriť o vzoroch podstatných mien. Nazvali sme 

ju začarovaná krieda. Chceli sme písať do zošitov, ale zošity nešli otvoriť, zdalo sa, že sú 

zalepené. Niekto zoslal nejaké kúzlo na našu triedu, inak sme si to nevedeli vysvetliť. 
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Vysvedčenie 

S posledným školským dňom prichádza i vysvedčenie. Obávate sa ho? Tešíte sa? Tí, ktorí sa 

snažili a učili počas celého školského roka, budú istotne odmenení, o tom nepochybujeme.  

 

 
 

Tipy pre rodičov ako odmeniť deti za dobré vysvedčenie 

Tieto tipy sú najmä pre rodičov, ktorí majú prvýkrát malého prváčika doma, 

ktorý mal dobré vysvedčenie, alebo aj pre tých, ktorí už majú doma staršieho školáka, ktorý 

sa na prekvapenie zlepšil a mal dobré známky. Nezúfajte, my Vám poradíme, čím by ste ho 

mali za to odmeniť. Inšpirujte sa našimi tipmi a odmeňte Vaše dieťa tak, ako si to zaslúži!  

 Zoberte dieťa do kina, kúpte im mega zmrzlinu alebo čokoládu. 

 Kúpte im niečo, čo si prajú (deti ale z mierou). 

 Ak mali fakt dobré vysvedčenie, tak ich zoberte do DISNEYLANDU 

 alebo lunaparku. 

 Uvarte im ich obľúbené jedlo.  

 Zoberte ich do reštaurácie, môžete ich prekvapiť aj v reštaurácii tortou. 

 Zoberte ich na ich obľúbené miesto. 

 Posuňte im trochu večierku na neskôr a nechajte ich dlhšie spať!   Lucka K. , 5.A 
 

Ako sa ubrániť pred rodičmi, keď máte zlé vysvedčenie  

Áááá, mám zlé vysvedčenie. Čo teraz? Možno i takéto myšlienky majú niektorí žiaci. Väčšina 

z Vás to určite pozná, je posledný deň školy a bude vysvedčenie. Máte pocit, že doma 

rodičov potešíte, aké máte dobré známky.  Zrazu, keď uvidíte svoje vysvedčenie, ste 

sklamaní a musíte rýchlo rozmýšľať nad tým, ako sa ubránite pred rodičmi. A aby ste 

nemuseli narýchlo niečo vymýšľať, tak tu máte niekoľko tipov! 

 Rýchlo prekĺznite do svojej izby a oblečte si niečo, čo je vám trochu veľké, vypchajte si 

to vankúšmi, a tak Vás po tom, ako im ho ukážete vysvedčenie, nič nebude bolieť.  

 Pomodlite sa pred domom. 

 Kúpte rodičom antistresové loptičky a dajte si aj helmu, aby ich po vás náhodou 

nehodil.  

 Ospravedlňte sa im a choďte sa hneď učiť. 

 Vyhovorte sa na učiteľa, že Vás to on nenaučil.  

 Kúpte im čokoládu a kávu. 

 Nájdite ich vysvedčenie a porovnajte ho s Vaším pred nimi. 

 Ak ešte nie sú doma, tak sa zamknite v izbe a otvore, až keď prisahajú, že Vám odpustia 

zlé známky.    

 Povedzte, že spravili chybu, keď ho tlačili.  

 Ponúknite im, že budete celé prázdniny za trest robiť domáce práce.    Lucka K., 5.A 
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Vysvedčenie 

Koniec školy sa už blíži, 

každý žiak sa zrazu teší. 

Má úplne super náladu 

a  vo svojom srdci super pohodu. 

Len stresy z vysvedčenia sa kopia, 

je z nich až kopec, 

čakajú len na koniec. 

Očakávania sú veľké, 

nádeje zasa obrovské. 

Učitelia sa nad žiakom zľutujú, 

úsmev mu darujú. 

V tento deň stres netreba mať, 

len plány na prázdniny vymýšľať. 

Karolínka F., 6.A 

 

 

 

 

 

    

 

Bojazlivé deti 

„Mami, ale... Ale, ja...“ Takéto deti kokcú, 

majú slzy v očiach. Spustí sa plač a už to 

môžete vzdať. Začnete im hovoriť, že sa 

nemajú čoho báť, ale ony napriek tomu majú v očiach 

strach a začnú opäť reagovať rovnako. Majú strach 

z vysvedčenia. Na ďalší deň nechcú ísť von z izby a Vám 

z toho ide hlava prasknúť. Musíte ich ubezpečiť o svojej láske, ktorá bude pretrvávať napriek 

zlým známkam, potom sa na deti usmejte a objímte ich.  
 

Šprtské deti 

V prvom rade si treba uvedomiť, že koniec roka je pre tento typ detí 

veľmi smutnou udalosťou. Vyriešiť to môžete tak, že dieťaťu na 

prázdniny zaplatíte doučovanie, pretože inak bude otravovať, aby ste ho 

skúšali z učív. Tieto deti považujú vysvedčenie len ako nutný hárok, lebo 

o svojej inteligencii sú zväčša dobre presvedčené.  
 

Egoistické deti 

„Ja určite dostanem samé jednotky! Som predsa najlepší žiak z celej triedy!“ Takéto slová  sú 

charakteristické pre nafúkané deti. Treba dieťa najskôr uzemniť. Treba mu aj ukázať, že za 

to, že nie sme najlepší, nemusíme sa hanbiť. Treba dieťaťu vysvetliť, že keď chce byť 

najlepšie, musí sa učiť a dávať pozor cez hodiny, nemusí sa hneď pred všetkými vystatovať.  
 

Odvážne deti 

Tieto deti sa do všetkého vrhnú s veľkou dávkou sebadôvery a odvahy, spadajú do kategórie 

najlepších detí, lebo sa nevzdávajú. S radosťou sa vrhnú do plánovania prázdniny a sú hrdé, 

aké dosiahli vysvedčenie. V prípade zlého vysvedčenia sa budú chcieť zlepšiť.  
 

Šťastné deti 

Vysvedčenie berú s prehľadom, tešia sa na prázdniny. Niekedy im treba vysvetliť, že školu 

nemôžu brať na ľahkú váhu, pretože poznatky zo školy budú ešte v živote potrebovať. Tieto 

deti sú vyrovnané s vysvedčením, ktoré majú. 

      PS: Berte všetko s rezervou. Každé dieťa  

      je jedinečné a iné. 

Karolínka F., Bianka J. , 6.A 

Aké názory majú žiaci pred vysvedčením? Aké pocity 

prežívajú? Čo robia? Všetko sú to náročné otázky, 

na ktoré sa ťažko hľadajú odpovede. Máte aj Vy 

doma bojazlivé dieťa alebo egoistické dieťa? Ako sa 

môže cítiť tzv. šprtské dieťa, odvážne alebo šťastné 

dieťa? Prezradíme Vám. 
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Lucka Kováčová, 5.A 

Ako by mohlo vyzerať naše vysvedčenie? Aké predmety by mali byť hodnotené? 

 Záhradníctvo, nevyrušovanie, špehovanie učiteľov, strácanie pier, naháňačky, čistota 

v lavici, nenosenie/nosenie domácich úloh, florbal, skladanie z kociek, poriadok na 

lavici, zotieranie tabule, polievanie kvetov. Toto je návrh 6.A triedy! 
 

Posledný deň prázdnin  

Prázdniny ubehnú ako voda, takisto sa treba pripraviť na posledný prázdninový deň. Ako 

deti môžu reagovať? Niektorí sa tešia do školy, niektorí nie. Poradíme Vám, ktoré situácie 

môžete očakávať  posledný deň prázdnin, takisto Vám poradíme, ako riešiť takéto situácie.  

1. Dieťa má stres z toho, že bude musieť  znovu chodiť do školy.  

Ako to vyriešiť? Vopred sa porozprávajte s dieťaťom/s deťmi o tom, že je dôležité chodiť 

do školy, že to má aj svoje výhody (kamaráti, akcie, výlety). Môžete im aj ponúknuť  

lízanku a určite poteší i úprimný úsmev. 

2. Dieťa sa zamkne v izbe. 

Ako to vyriešiť? Pred prázdninami zoberte kľúč od izby a skryte ho niekde, vždy majte 

kópiu kľúča, ak by sa dieťa už stihlo zamknúť. 

3. Dieťa si môže myslieť, že si prázdniny dostatočne neužilo a začne mať stres. 

Ako to vyriešiť? Zoberte dieťa na nečakaný výlet, aby si užilo posledný deň prázdnin, 

a tak aj prázdniny skvele zakončíte!  

4. Dieťa sa bojí toho, že sa mu zhorší priemer. Môže mať obavy z nových učiteľov.    

Ako to vyriešiť? Vysvetlite mu, že to nie je o učiteľovi, ale o ňom. Záleží len na jeho 

snahe. Môžete dieťaťu povedať, že keď bol prvák (prváčka),  tiež si musel (musela) 

zvyknúť na nového učiteľa, na nových spolužiakov, že ho čakajú nové výzvy. 

 

Čo by som robila, keby ma zabudli v škole? 

Väčšina z detí, ktoré by rodičia alebo učitelia zabudli v škole, by panikárila, ale ja by som 

si to skôr užívala. Tak teraz rozpoviem môj príbeh. 

Úplne na začiatku by som išla preskúmať tajné a niekedy pre nás hrôzostrašné miesto, 

ktoré je vyhradené iba pre učiteľov, a to ich KABINET. Ponachádzala by som písomky 

a všetkým by som dala jednotky, učiteľom by som pomenila rozvrh, pretočila hodiny, aby 

sme mali dlhšie prestávky. Pomenila by som im v diároch dátumy na písomky, aby sme mali 

viac času na učenie. Na dverách tried by som vymenila menovky s triednymi učiteľmi, ale 

našu pani učiteľku by som si radšej nechala, pretože je super. A čo tak poprehadzovať 

deťom v triede lavice? Ale už bolo dosť vymýšľania! 

Napriek všetkému ma stále láka preskúmať tajomstvá našej školy.  Tak a čo Vy? Tiež ste 

takí zvedaví ako ja?    Emmka Benková, 7.A 
 

Leto je určite super, každý ho má rád, oddýchneme si, ale každé leto sa raz skončí. Deťom 

takisto skončia prázdniny. Ako sa žiak cíti posledný deň prázdnin? 
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Smutný žiak je taký, ktorý je veľmi smutný, že musí ísť zase do školy, zase sa bude musieť  

učiť. Je celý skleslý, nikam sa mu nechce ísť, zamkne sa v izbe a nešťastne pozerá do stropu.  

Na ďalšie ráno vypne budík a zase celý nešťastný ide spať. Nikto ho neprinúti ísť do školy 

a iba nešťastne spí a leží na posteli.  
 

Veselý žiak je taký žiak, ktorý je šťastný, že chodí do školy. Posledný deň prázdnin si 

prekontroluje budík, aktovku, dôkladne si vyberie oblečenie. Celý deň je vo svojej 

izbe, kontroluje si všetko a dáva si predsavzatia do nového školského roka.  Na 

ďalšie ráno nasadí úsmev, ani neraňajkuje, aby všetko stihol čo najskôr, už sa 

nemôže dočkať učiteľov, kamarátov a hlavne celej školy !  
 

Vystresovaný žiak je taký, ktorý sa strašne stresuje a hovorí si: „Nie, zajtra je už 

škola, čo budem robiť? Ja už som všetko zabudol! Kiežby som mal ešte týždeň prázdnin, aby 

som si aspoň ešte trochu všetko zopakoval, pretože nechce byť najhlúpejší v triede. „Musím 

si niečo rýchlo zopakovať. Som v strese, vôbec sa nemôžem sústrediť. Musím sa 

zhlboka nadýchnuť!“ Dá sa to zhrnúť tak, že celý posledný deň prázdnin 

presedí v izbe celý vystresovaný. 
 

Namyslený žiak je namyslený, vôbec sa nepripravuje a myslí si, ako sa mu 

bude zase dariť celý rok (aj keď sa mu minulý rok nedarilo), ako to on všetko 

vie a ako to všetko bude ľahké. Celý deň je niekde vonku s kamarátmi a vôbec nevníma 

zmenu, že na ďalší deň bude zase škola. 
 

Vtipný žiak je taký, ktorý o všetkom vtipkuje, jeho rodina vtipkuje tiež. Keď mu rodičia 

povedia, že je posledný deň prázdnin, tak im neuverí a začne sa smiať, že sa im ten vtip 

podaril a že to vyzeralo, akoby to mysleli vážne. Naďalej ich nepočúva. Stále sa iba smeje 

a vtipkuje, ale keď sa ráno zobudí a pozrie sa na dátum, tak ho smiech rýchlo prejde! 

Večne unavený žiak iba spí, leží, oddychuje, rozjíma, zíva, nič nerobí, alebo iba chodí ako 

námesačný a vôbec nevníma, čo sa okolo neho deje. Teda vôbec nevie, že na ďalší 

deň je škola. Rodičia sa snažia zasiahnuť tým, že mu nastavia asi 10 budíkov, aby 

nezaspal, ale on aj tak väčšinu dňa strávi v posteli a nezobudí sa, ani keby čo 

bolo!      Lucka Kováčová, 5.A 

 

 

 

 

Horúce kreslo 

Kto si sadol tento raz do horúceho kresla z učiteľov? Predsa naši noví učitelia, ktorí obohatili 

náš kolektív. Do kolektívu pribudla i dobrá a mladá pani učiteľka Labošová, s ktorou tento 

rok prišiel i náš nový kamarát Jožo. Kto je to? Je to nová ľudská kostra, ktorá slúži ako 

pomôcka na hodinách biológie. Aj pani učiteľka Lucia Labošová si poradila s našimi otázkami 

a mnohé sme o nej netušili! 
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Prečo práve Cádrova? 

Práve preto, že táto škola je dobrá a má šikovné deti.  
 

Prečo ste sa rozhodli učiť práve biológiu? 

Zaujímala ma už od detstva.  
 

Chceli by ste učiť aj iné predmety? Ak áno, aké? 

Rada by som učila psychológiu a anglický jazyk. 
 

Mali ste už ako dieťa rada biológiu?  

Bol to môj obľúbený predmet od základnej školy. Ako som už spomínala, vždy som sa o ňu 

zaujímala.  
 

Čo vtipné sa Vám stalo pri vyučovaní? 

Páčia sa mi diskusie so žiakmi a tie veľa ráz skončia vtipnou témou, veľa ráz sa zasmejeme.  
 

Čo robíte vo voľnom čase, ak práve neopravujete testy a nerobíte si prípravy do školy? 

Venujem sa opernému spevu, rada čítam knihy, športujem. 
 

Aké máte plány na prázdniny?  

Chystám sa na výlet do Londýna.  
 

Tešíte sa na nový školský rok? 

Teším sa hlavne na to, ako budem pre žiakov vymýšľať rôzne aktivity na biológiu.  
 

 Čo hovoríte na „kostlivca Joža“? 

Je úplne super, teším sa tejto novej pomôcke, tento nový kolega je super, neodvráva.  
 

Otázky: Lucka Kováčová, Ninka Benková, 5.A 
 

NAŠI NOVÍ UČITELIA 

Odhalíte spolu s nami našich nových učiteľov a vychovávateľov?  Priraďte k obrázkom tieto 
mená: Mgr. Imrich Gulai, Mgr. Erika Boberová, Mgr. Eva Hrubošová, Mgr. Lucia Kulifayová, 
Mgr. Andrea Addová, Mgr. Jana Vršeková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výnimočný žiak školy? Kto to je tentoraz? Naša skvelá redaktorka Karolína Fabianová zo 6.A 
triedy! Aj ona sa potrápila s našimi otázkami, ale bola úspešná. Reprezentuje nás 
v súťažiach, ale je aj skvelá kamarátka a tvorivá žiačka. My v redakcii sme veľmi radi, že ju tu 
máme! 
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Kaji, v čom všetkom si našu školu reprezentovala? 
 

Reprezentovala som ju v súťažiach nemeckého, anglického jazyka, v recitovaní, v hádzanej, 
bola som aj na orientačnom behu.  
 
Ktorá súťaž ťa najviac zaujala? Bola aj taká súťaž, ktorá ťa potrápila? 
 

Najviac ma baví asi recitovanie, ale aj hádzaná. Bola to pre mňa ďalšia skúsenosť. Najväčší 
stres som mala z olympiády z nemeckého a anglického jazyka. 
 
Ako vlastne tráviš svoj voľný čas? 
 

Keď je horúco a pekne, tak často chodím von so spolužiakmi, ale mám aj krúžky, rada 
počúvam hudbu, rada čítam, dokonca si rada píšem aj denník.  
 
Určite budeš mať dobré vysvedčenie. Ako všetko zvládaš? Máš nejaké tipy pre žiakov?  
 

Hlavne sa netrápte, pokiaľ Vám škola nejde. V živote si určite nájdete svoje miesto, pokiaľ 
radi počúvate hudbu, tak sa učte pri nej. Keď počúvate anglické pesničky, nájdite si preklad 
a takto sa naučíte i nové slová. Pokiaľ však potrebujete ticho, zopár ráz si učivo prečítajte 
a potom nahlas zopakujte.  
 
Ktorý predmet ťa najviac baví a ktorý naopak nie? 
 

Najviac ma baví asi slovenčina, ale aj angličtina a nemčina. Najmenej ma baví hudobná, 
nedokážem si totiž zapamätať poznámky z hudobnej.  
 
Máš aj nejakú obľúbenú učiteľku alebo učiteľa? 
 

Áno, je to pani učiteľka Keszeghová a pani učiteľka Kulifayová. Tie dve mám veľmi rada. 
V podstate mám rada všetkých učiteľov! 
 
Aké máš životné ciele a sny?  
 

Chcela by som napísať aspoň jednu knihu a pracovať v nejakom časopise a cestovať. 
S veľkou snahou to určite raz dokážem, lebo nádej zomiera posledná.  
 
Aké plány máš na leto? Cestuješ rada aj mimo Slovenska? 
 

Samozrejme, kto by nerád cestoval a objavoval? Mám rada Slovensko, lebo je nádherné. 
Takisto mám rada more a tropické krajiny a rada spoznávam aj iné kultúry.  
 
Ďakujeme Karolínke, želáme jej naďalej veľa úspechov a nech sa jej v živote splnia všetky 

sny! 
 

Otázky: Bianka Janitorová, 6.A 
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Okienko Zelenej školy 

Našej škole, takisto i našim učiteľom, žiakom záleží na prírode a na jej ochrane. Preto 

neustále sa zapájame do aktivít, tvoríme so žiakmi projekty, kresby, ktoré sú zamerané na 

ZELEŇ A OCHRANU PRÍRODY. Na škole vedieme environmentálny krúžok, ale to nie je 

všetko. Environmentálnu výchovu prepájame s učivom na rôznych predmetoch. Na 

hodinách matematiky sme tvorili EKO slovné úlohy, na hodinách slovenského jazyka 

a literatúry sme tvorili EKO KNIHY.  
 

EKO KNIHA 

Žiaci 6.A tvorili EKO KNIHY pre deti. V knihách sa môžu deti dozvedieť, ako správne chrániť 

prírodu, ako pomáhať prírode prostredníctvom poučných obrázkov a krátkych textov. Naše 

EKO KNIHY sú vhodné i pre predškolákov, teda menšie deti, pretože vieme, že vštepovať 

deťom správny prístup k prírode od malého detstva. Naučia sa, ako šetriť energiou, ako 

separovať odpad, ako chrániť stromy, lesy, kvety, ako žijú zvieratká a pod.  
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Ak chcete deti učiť o ochrane prírody prakticky, príďte do našej školy a my Vám ich 

zapožičiame veľmi radi. 

LIEČIVÉ RASTLINY 

O ochrane prírody a liečivých rastlinách sa učia žiaci aj na anglickom jazyku. Žiaci 7.A tvorili 

projekty, v ktorých prezentovali liečivé a chránené rastliny, nadobudli zručnosti v anglickom 

jazyku, ale i vedomosti z oblasti biológie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EKOTOPFILM 

Život na našej Zemi sa mení. K lepšiemu alebo horšiemu? Viete zodpovedať túto otázku. 

Tento rok sa Ekotopfilm niesol v hesle: Na konci evolúcie nie je krása. Peniaze, práve po 

peniazoch sa ľudia hrnú, príroda nezohráva žiadnu rolu! Zúčastnili sa žiaci II. stupňa. 

Ekotopfilmom tvorcovia varujú pred zničením našej planéty a ponúkajú otázky na 

zamyslenie.  
 

Naďalej pokračujeme v triedení odpadu, v zbere vrchnáčikov z fliaš a naďalej zbierame 

papier. Prinášame Vám vyhodnotenie jarného zberu papiera, v ktorom sme vyzbierali 1690 

kg papiera. Najviac papiera doniesli nasledovní žiaci: 

Miška Deáková (2.B) 151 kg  Janko Barič (2.A)  146 kg 

Barborka Rejleková (2.B) 113 kg  Dominika Rejleková (1.C) 113 kg 
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EKO PRÍBEHY 

Smútok z odpadkov 

Boli raz jedny malé deti a tieto malé deti mali veľký balíček cukríkov. Vybrali sa na 

prechádzku do lesa. Mali na tie cukríky veľkú chuť, tak si balíček otvorili a začali si 

vychutnávať sladké cukríky. Blízko nich nebol žiadny kôš a deti boli lenivé hľadať kôš niekde 

ďalej, tak obaly od cukríkov pohadzovali na zem. V tej chvíli im to nevadilo. Prišli domov, 

zapli si televíziu, v ktorej dávali dokumentárny film o tom, čo sa stane, keď budeme 

vyhadzovať odpadky do prírody. Uhynú zvieratá, ktoré v nej žijú, lebo sa z prírody stane 

smetisko. Tieto deti mali veľmi rady zvieratká, preto im bolo ľúto, že kvôli nim môžu 

zomrieť, pretože boli lenivé. Ihneď sa vybrali naspäť do lesa a všetky obaly pozbierali. 

A nakoniec, keď si to tak vezmete, keby neboli lenivé nájsť kôš, tak by sa nemuseli zohýbať 

a hľadať tie obaly. Iba si viac práce spravili. A aby sme sa tomuto vyhli, sme ZELENÁ ŠKOLA, 

učíme sa o prírode a jej ochrane!        
 

Smola pre všetkých   

Na svete kedysi boli nezodpovední ľudia, ktorí sa vydali na túru. Kráčali, kráčali, až zašli do 

chránenej oblasti. Popri ceste, po ktorej išli, tiekol potok s pitnou vodou. Títo ľudia 

vyhadzovali odpadky do toho potoka (ohryzky, obaly, šupky z ovocia a iné). Okolo nich 

prechádzali ochranári životného prostredia, videli ich, dali im vysoké pokuty. Ibaže to bol 

problém iba pre nich, problémom pre ostatných bolo to, že kvôli nim mohla byť znečistená 

voda, pretože vo vode žijú živočíchy, ktoré potrebujú čistú vodu pre ich život. Ochranári im 

to všetko vysvetlili. Ľudia sa z toho poučili,  aby sa toto nestalo aj nám, aj my sa učíme 

o vodnom ekosystéme a jeho význame.   Lucka Kováčová, 5.A 
 

ZELENÁ – MODRÁ ŠKOLA 

Ku DŇU VODY a ku DŇU ZEME  si tretiaci pripravili projekt, v ktorom zisťovali, akú má ich 

rodina spotrebu pitnej vody za týždeň. Chceli sme tak našej planéte venovať takýto 

zmysluplný darček. Výsledok bol smutný. Zistilo sa, že všetky  rodiny s výnimkou jednej, 

v ktorej s vodou narábajú naozaj šetrne,  mali spotrebu vysokú a vôbec s ňou neboli 

spokojní, dokonca sa mnohí vyjadrili, že si ani nemysleli, že bežné využívanie vody je tak 

vysoké.   Niektoré vyhlásenia: 

 mali by sme viac šetriť; musíme viac šetriť; síce sa snažíme, ale vidíme, že málo; zistili 

sme, že vodou plytváme. 
 

Niektorí si uvedomili, že nemôže im tiecť voda z vodovodného kohútika po celý čas, čo si 

umývajú zuby. A tak teraz ju pekne zastavia, zúbky si vyumývajú a pustia ju až vtedy, keď si 

potrebujú ústa vypláchnuť. Zdá sa, že je to drobnosť, no uvedomili sme si, že nie.  
 

 Veď jedno nešetrné umývanie zubov nás stojí až neuveriteľných 6 litrov! 

 Spláchnutie WC nás vyjde na 10 litrov!  

 Kúpanie vo vani? 120 litrov! 
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 Nebolo by lepšie sa osprchovať? To je ,,len´´ 40 litrov! Vodou sa osprchuj, potom ju 

zastav, namydli sa, poumývaj a až potom ju pusti! 

 Jedno priemerné umývanie riadu si vyžiada 40 litrov! 

 Jedno spustenie práčky? Bežný program = 60 litrov! 
 

To už nehovoríme o ďalších aktivitách spotreby pitnej vody. V niektorých krajinách musia 

chodiť po vodu peši 3 kilometre tam a 3 kilometre späť. Odnesú si najviac 10 až 15 litrov. 

S tým množstvom vystačí jedna rodina minimálne celý deň! Naše meranie zistilo, že 

priemerná rodina, v ktorej sme počítali štyroch členov, spotrebuje za týždeň 1 200 litrov až 

3 840 litrov a 11 950 litrov u 8-člennej rodiny! Neuveriteľné! Toto množstvo minutej pitnej 

vody je ťažko si len predstaviť!  Uvedomili sme si, že šetriť vodou  sa naozaj dá, len treba 

chcieť a myslieť na to každý deň!  VODA JE ŽIVOT! VODA JE DAR!  
 

Sme ZELENÁ ŠKOLA! Zem, príroda, lesy a my! 

3. mája nás navštívila v škole mamička našej 

žiačky pani Majdlenová. Je členkou KLUBU 

SLOVENSKÝCH POĽOVNÍČOK! Prišla k nám v krásnom oblečení, za pôsobivým klobúčikom 

mala nádherné pierko! Mali sme úžasnú a zážitkovú hodinu, ktorá bola plná informácií 

o prírode, o lesoch, o živote v lese. Hrali sme sa poučnú hru O BIOTOPOCH. Vyskúšali sme si 

vedomosti o ochranárstve, súťažili sme. Dozvedeli sme sa veľa o živote obyvateľov našich 

lesov. Milá pani poľovníčka nám priniesla ukázať vypchaté zvieratá, napríklad  diviaka, 

kačicu, lasicu, držali sme v rukách parožie srnčeka i jeleňa, spoznávali sme stopy zvierat. 

Počúvali sme zvuky lesa. Dozvedeli sme sa, že všetko v prírode so všetkým súvisí, že všetko 

je dôležité a ten, kto si myslí, že len my, ľudia, sme to najdôležitejšie tvorstvo na Zemi, sa 

veľmi mýli! Keby títo naši štvornohí kamaráti, dvojnohí operenci vedeli rozprávať, potvrdili 

by nám to všetkými desiatimi. Alebo koľkými vlastne? Vieme? 
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Ako  spoznať slovenskú prírodu lepšie a obľúbiť si ju? 

 Choďte na prechádzku po lese, po horách atď.   

 Pozrite si dokumentárny film. 

 Vydajte sa na plavbu po jazere, rieke či potoku. 

 Ak je možné, prihláste sa na environmentálny krúžok. 

 Naplánujte si na víkend výlet po slovenskej prírode. 

 Dávajte pozor na hodine biológie (pre druhý stupeň). 

 Kúpte si a prelistujte encyklopédiu alebo náučnú knihu. 
 

 

Ako sa vyvarovať chýb v prírode? 

 Keď uvidíte na zemi vajíčko, vráťte ho naspäť do hniezda, ale POZOR! Nie vlastnými 

rukami, ale napr. s rukavicami. 

 Keď  uvidíte krásny kvet, netrhajte ho, aj tak dlho nevydrží a krajší je v zemi.  

 Keď uvidíte čerstvo zasadenú trávu, ktorá ešte ani nevyrazila, nestúpajte na ňu, lebo 

nemusí vyrásť. 

 Zásadne po sebe nikde nezanechávame odpadky, naopak, pokúsime sa pozbierať a 

roztriediť odpadky po iných, nedisciplinovaných ľuďoch.  

 Oheň zakladáme len na miestach, kde je to povolené, vždy máme na pamäti, že hrozí 

nebezpečenstvo požiaru. 

 V chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany sa pohybujeme len po 

vyznačených chodníkoch. 

 V prírode sa nesprávame hlučne. Umožní nám to počuť hlasy prírody a jej obyvateľov. 

 Do prírody nechodíme príliš navoňavkovaní, parfumy dráždia včely, ale aj osy v 

blízkosti ich hniezd a hmyz sa stáva útočným. 

 Vždy sa pred vychádzkou do prírody narepelentujte repelentom proti kliešťom 

a potom sa doma prezrite, pretože kliešte sú nebezpečné.  Lucka Kováčová, 5.A   

 

Netopiere 

Na Slovensku máme doteraz zistených 28 druhov 

netopierov. Pre každý druh sú frekvencia hlasu, intenzita 

a charakter tónu špecifické. Vďaka tejto vlastnosti je možné 

určovať druhy netopierov za letu pomocou ultrazvukových 

detektorov bez ich rušenia alebo chytania. Toto skúmanie si 

vyskúšali aj naši žiaci v areáli školy pomocou prístroja 

BATSCANNER. 
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Príroda je veľmi pekná, 

láska k nej je veľmi pevná. 

V prírode je štebot vtákov, 

ale i včelí bzukot z úľov. 

Včeličky si sadnú na kvet, 

opelia ho a spravia med. 

Príroda a dobrí ľudia, 

majú byť veľkí priatelia! 
Anamarija Zaborski, 5.A 
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Deň Zeme očami našich žiakov 

Na našej škole sa uskutočnil Deň Zeme, zveľaďujeme našu školu, sadíme 

nové kríky, jednoducho, staráme sa o zeleň a prírodu v našom areáli. 

K Dňu Zeme naši žiaci vytvárali aj krásne plagáty, ktorých cieľom je 

vyzvať ľudí k správnemu prístupu k životnému prostrediu, k prírode.  
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Aj na našej škole sme mali Deň Zeme! Začali sme programom v telocvični a potom sme sa 

pustili do práce. Kosili sme, sadili nové kvety, kríky, upravili sme svah na prvom stupni, 

orezávali kríky, trhali burinu, dokonca sme stihli i upraviť bylinkovú špirálu. Pre všetkých sme 

mali pripravený bufet so samým dobrým a zdravým 

jedlom (šaláty, ovocie...).  
 

Za férové ovocie 

Zapojili sme sa aj do projektu Za férové ovocie, 

mali sme kúpené FAIR TRADE banány. Deti sa pri 

rôznych aktivitách dozvedeli viac o pestovaní, 

transporte a predaji banánov. 

 

Ako by vyzeral svet bez prírody? Ako to môže dopadnúť, keď si našu prírodu nebudeme 

vážiť? Asi takto... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhate našej 

planéte, lebo len vďaka nej sme tu! 

Ester Svitková, 6.A Karolína G., Bianka J., 6.A 

Daša Súkeníková, 6.A 

Karolína F., 6.A 
Karolína F., 6.A 
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