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Editoriál 

  

Čo nás čaká... 
 

Zelená je farba jari, 

rastlinkám sa vyrásť darí. 
 

Jar má aj tri mesiace, 

včielka sa na lúke len tak mihoce. 
 

Prvý mesiac jari je marec, potom apríl a máj, 

v sychravom počasí sa vonku nehraj. 
 

Bude aj mesiac kníh, 

modrých, žltých, farebných. 
 

Potom nasleduje apríl a Veľká noc, 

tešíme sa moc.  
 

Veronika Kovalčíková, 3.B 

 

(školský časopis žiakov ZŠ s MŠ,  

Cádrova 23, 831 01 Bratislava; ktorý vychádza 3x 

ročne už od školského roku 2007/2008) 

ročník XI., 2. číslo (veľkonočné vydanie) 

šéfredaktorka: Bianka Janitorová 

redaktorky: Anamarija Zaborski, Karolína Fabianová, 

Karolína Groneová, Samuel Staudt, Kristián Grone, 

Timotej Kindl, Hanka Miznerová, Katarína Peschlová,  

Veronika Štajgárová, Tamarka Dimunová 

odborný dohľad: Mgr. Lucia Kulifayová 

 

Konečne! Po dvoch mesiacoch mrznutia a vysedávania pri kozube sa pani 

zima začala zberať na odchod, aby prenechala vládu nad prírodou jari, ktorá 

je neodvratným symbolom znovuzrodenia, kvitnutia a prívalu novej energie! 

Ak Vás však ešte stále trápi jarná únava, nalistujte si v našich Cádrovinách 

stranu s osemsmerovkami, krížovkami a hádankami a osviežte si mozgové 

závity! Keď si na druhú stranu chcete dopriať chvíľku súkromia a oddychu, 

znovu sú naporúdzi Cádroviny, dozviete sa, prečo sa jedného dňa na jar v 

prírode poprehadzovali farby a množstvo ďalších príbehov, tipov, rád. 

Nezabudli sme ani na  Valentína, Veľkú noc! Priznajte sa, dievčatá, koľko 

šibačov na Veľkonočný pondelok očakávate? :) Namiesto vysedávania nad 

elektronikou si bežte von užívať jar a nezabudnite si prečítať Cádroviny! 

Bianka Janitorová 

šéfredaktorka 
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Povery  

Veríte, neveríte? Možno aj uveríte! Piatok trinásteho nešťastie? Ak Vám spadne zrkadlo 

a rozbije sa, budete mať sedem rokov nešťastia. Je to tak? Vedeli ste, že aj o našej škole sa 

povrávajú rôzne príhody? Jedna babka povedala... Jurko povedal Aničke... Aj medzi žiakmi 

sa povráva! 
 

Jednotka len tak?  

Jedného dňa sa po škole rozniesla povera, že ten, kto trikrát 

o polnoci príde zaklopať na dvere zborovne, sa už nikdy viac nebude 

musieť učiť, pretože si zapamätá všetko, na čo sa pozrie. Tak som sa 

rozhodol, že to vyskúšam. Asi tak 20 minút pred polnocou som sa 

potajomky vykradol von z izby tak, aby som nezobudil rodičov, obliekol 

som si kabát a vyšiel na ulicu. Keď som prišiel ku škole, vstupná brána bola otvorená. Zaklopal 

som na zborovňu a vrátil sa domov. Na druhý deň som bol trocha unavený, ale rozhodol som 

sa ísť znova o polnoci zaklopať na dvere zborovne. Takto sa to opakovalo aj tretíkrát a na ten 

tretí raz, keď som zaklopal, otvorili sa dvere a za nimi stál polopriehľadný riaditeľ školy. Pozrel 

sa na mňa a odrazu ma zalialo biele svetlo. Nemohol som sa na to pozerať, pretože ma svetlo 

oslepilo. Zatvoril som oči, keď som ich otvoril, stál som pred domom. Keď som sa na ďalší deň 

zobudil, myslel som si, že to bol iba sen. Ale až v škole som zistil, že sa to skutočne udialo. 

Otvoril som učebnicu, keď som ju zatvoril, všetko som si pamätal. Nikomu som to však 

nepovedal... Rodičia sa tešili, že mám jednotky.     

Gabriel Dunajský, 7.A   
 

Kde sa nabrali výborní žiaci? 

Škola Cádrova je záhadná škola. Už od začiatku sa o nej rozpráva množstvo povier. 

Vraví sa, že tu zmizlo už asi 15 žiakov.  Nikto nevie, kam sa podeli, ale učiteľom sa 

uľavilo, lebo zmizli len tí neposlušní. Stále zmiznú len tesne pred Vianocami. 

Vybehnú na školský dvor a už sa nevrátia. Sane ostanú na zemi, rukavice 

zavesené na konári a stopy v snehu vedú k starej breze. Ale zvláštne je to, že sa 

žiaci po 3 mesiacoch vrátia a nič si nepamätajú. Vraví sa, že pod starou brezou je 

tajný tunel, ktorý vedie až do horľavého pekla. Tam vraj žiakov odnesú čerti a  v tom pekle si 

žiaci musia odrobiť 3 mesiace drsnej práce, ako je ťaženie uhlia, ktoré musia páliť v peci. Teraz 

už každý poslúcha, aby ho neuniesli čerti. 

    Ak si necháš rohy zla na hlave rásť, zimu peknú veru nebudeš mať!    Erik Rusinko, 7.A 
 

Pravá alebo ľavá? 

O našej škole koluje povera: ,,Keď vkročíš do areálu školy pravou nohou, budeš mať celý 

školský deň šťastie a dostaneš aspoň jednu jednotku.“ Niekde som túto poveru náhodou 

započula. Hneď som vedela, že to je hlúposť. Celý deň sme sa s kamarátkami rozprávali 

a smiali a mne vôbec nezišla na um tá povera. Ale napadlo mi to až večer v posteli. ,,Čo ak je 
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to pravda? Čo ak to naozaj funguje?“ Zaumienila som si, že zajtra ráno do školy ako prvá 

vstúpi moja pravá noha a uvidím, čo sa bude diať. Ráno som na to nezabudla a vkročila do 

školy pravou nohou. Celý deň bol pre mňa úplná katastrofa. Začalo to päťkou zo slovenčiny. 

Hneď na to nasledovala trojka z matiky a ja som jednotkárka, takže to bol pre mňa hrozný šok. 

No hrôza! Asi to nebola pravdivá povera a možno som si len pomýlila nohu.   

     Ninka Nováková, 7.A 

Bez domácich úloh 

Hovorí sa, že keď budeme týždeň počúvať učiteľov, tak nám všetko dovolia. 

Ja som tomu veľmi neveril, ale aj tak som to vyskúšal. Počúval som učiteľov 

celý týždeň. Aj som si robil úlohy a aj som sa poriadne učil. Aj cez víkend 

som si porobil všetko, čo som mal na práci. V pondelok som sa na veľkej 

prestávke spýtal pani učiteľky, že či si nemusím celý týždeň robiť domáce úlohy. A naozaj mi 

to dovolila, bol som šťastím bez seba. Keď budete počuť nejakú poveru, ktorú by ste vedeli 

splniť, tak to skúste. Môže sa vám to podariť ako mne.      Juraj Šeprák, 7.A 
 

Zabezpečenie dobrých známok 

Toľko toho už ľudia navraveli, toľko toho nasľubovali, ale čo je pravda? Niektoré veci zostávajú 

záhadou, niektoré veci sa plnia. U nás si žiaci medzi sebou hovoria, že existuje jedna povera, 

ktorá zabezpečí všetkým žiakom jednotky. Jedného dňa prišiel Jožko 

o pol noci do školy, konala sa akcia s názvom Noc v škole. Vošiel do 

zborovne, zobral jeho triednu knihu a klasifikačný záznam, chcel si 

prezrieť známky. Nemal ich veľmi dobré, bodlo by mu, keby sa 

klasifikačný záznam a aj triedna kniha stratili. Vyšiel na strechu 

budovy školy a polial ich obe vodou, nechal ich tam do rána, veď tam ich určite nikto nebude 

hľadať. A čože sa nestalo? Žiaci začali dostávať z písomiek a odpovedí samé jednotky. Zázrak? 

Možno. Odvtedy sa traduje, že ak toto všetko vykonáte, všetkým žiakom zabezpečíte 

jednotky. Asi vás osvieti a vedomosti sa vám nahromadia v hlave. Len ešte treba vybrať žiaka, 

ktorý by mal odvahu ísť do tej zborovne. Miško Bachratý, 7.A 
 

Nebojíš sa, chceš sa báť?                

Kto má odvahu, nech sem príde... Nech spozná, že povery môžu byť pravdivé. Máte odvahu? 

„Vraví sa, že ak o polnoci prídete na Cádrovu, tak uvidíte čertov,“ povedala naša učiteľka 

etickej výchovy. ,,A keď pôjdem o tretej ráno do pivnice, tak tam uvidím anjela?“ utrúsil 

pobavene Dávid. Súhlasili s ním aj ostatní. Mne sa to však nezdalo. Odrazu ma z premýšľania 

prebralo zvonenie. Utekal som domov. Urobil som si domáce úlohy a ľahol som si na posteľ. 

Dospel som k názoru, že sa tam mám ísť pozrieť. Zobral som si zo skrine baterku a vreckovky. 

Odišiel som. Do školy som vošiel o jedenástej, skryl som sa v škole, inak by som musel ísť 

domov, pretože škola sa zatvára o šiestej hodine večer. Bola noc, a tak mi začali klesať viečka. 

Nakoniec som zaspal. Zobudilo ma klepkanie kopýt a pach dymu. Vybral som sa hore pozrieť, 

odkiaľ sa ozýva ten tlkot kopýt. V jednej ruke som držal baterku a v druhej vreckovky pre 
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Klára Teplická, 2.B 

 

Klára Teplická, 2.B 

 

Vendy Mittelmannová, 2.B 

 

Naša škola Cádrova 

 

prípad, že by som sa musel brániť. Ale došiel som až hore bez škrabnutia. A tam som to videl. 

V biologickej učebni svietilo blikotajúce svetlo. Nazrel som tam a tam boli ČERTI! Ich hnedé 

a čierne kopytá búchali o zem. Vtedy som zobral nohy na ramená. Utekal som domov 

a nikomu som o tom nepovedal. Odvtedy som jediný, kto vie toto 

temné tajomstvo. Max Dobberstein, 7.A   
 

Cádrova 13 

Raz, keď nastal piatok trinásteho, išlo sa do školy 

ako zvyčajne. Vraví sa, že keď učiteľky odišli zo 

školy, jeden chlapec nasprejoval trinástku nad vchodové dvere. 

Škola sa začala volať Základná škola Cádrova 13. V pondelok ráno 

si to všetci všimli, ale nikto to neriešil, až na pár učiteliek. Keď som 

prišla do školy ja, tak už bolo veľa hodín, no aj tak som sa zdržala. 

Pred vchodom som mávala na kamarátky, ktoré sa na mňa pozerali 

z okna. Keď som sa pozrela pozornejšie, skoro mi vyleteli zreničky 

z očí. Za jednou z mojich kamarátok stála vysoká čierna postava, 

ktorá nemala tvár. Okná boli zatvorené, zbytočne by som kričala. 

Neváhala som a začala bežať k našej triede. Vošla som do triedy 

a z plných pľúc som zakričala, či sú všetci v poriadku. Všetci moji 

spolužiaci sa na mňa pozerali, akoby som prišla z blázinca. 

Rozmýšľala som nad tým, prečo to nikto okrem mňa nevidel. Asi to 

bolo iba tým, že verím na povery. Pri pohľade na tú trinástku som si 

začala predstavovať, aké nešťastie sa nám stane. Keď sme išli na 

veľkú prestávku, tá postava stála blízko okna. A tentokrát tam bolo 

napísané (nie veľmi čitateľným písmom): 1 deň = 1 dieťa. Keď som to 

zbadala, roztraseným hlasom som povedala, aby sa pozreli na okno. Skoro odpadli. Podľa ich 

výrazu mi došlo, že to nevidím iba ja, ale aj ostatní. Len som nechápala, prečo to zvnútra nie je 

vidieť. Po zvyšok dňa sme sa stále pozerali po triede. Keď zazvonil zvonček na poslednú 

hodinu, zmizli sme tak rýchlo, že sa za nami iba prášilo. Doma ani jedna z nás o tom nikomu 

nepovedala. Na druhý deň neprišiel jeden spolužiak. Spýtala som sa učiteľky, či jej jeho mama 

písala. Povedala, že nie. Začali sme sa s kamarátmi báť. Rozhodli sme sa, že pôjdeme za 

riaditeľkou školy. Porozprávali sme jej o tom, čo sa deje. Nakoniec sme sa rozhodli, že sa škola 

nebude volať Cádrova 13, ale 23. Nakoniec všetko dobre dopadlo. Na tretí deň sa spolužiak 

vrátil. Povedal, že si nič nepamätá, ale bol v poriadku.  Veronika Štajgárová, 7.A 

Záhady školy Cádrova  

 

Krádež triednej knihy 

Na škole Cádrovej boli prísne učiteľky, boli aj spravodlivé. Riešil sa prípad stratenej triednej 

knihy. Žiaci podozrievali učiteľky a učiteľky podozrievali žiakov, najmä žiakov z 8.A triedy. 
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Húseničky, 1.A 

 

Včelí úľ, 1.A 

 

V prvom rade prišli do hľadáčika najhorší žiaci z triedy, pretože vymýšľali a dostávali zlé 

známky, mali dôvod zobrať triednu knihu s ich známkami. Prípad vyšetrovala tajná agentka 

Erika, všetko mala pod dohľadom. Rozhlas hlásil: „Priznajte sa, kto to bol, nebudeme sa 

hnevať! V prípade, ak sa triedna kniha nevráti, udelím ako riaditeľka školy pokarhanie!“ 

Agentka všetkých vypočúvala, dávala otázky pod pás. Žiaci si s nervozitou obhrýzali nechty. 

Takéto otázky žiaci počúvali z úst agentky: „Kto to urobil? Kto mal motív? Bol si to ty! Čo to 

máš v lavici?“  Rozhlas znova hlásil: „Milí žiaci, triedna kniha je úradným dokumentom, kto ju 

tajne skrýva, pácha zlý skutok. Známky sú aj tak zapísané v elektronickej triednej knihe, nikto 

si tým nepomôže.“ Kdesi-čosi, zrazu niekto posunul triednu knihu 8.A popod dvere zborovne 

a odišiel. Kto to bol? To zostáva záhadou.    Dávid Chalupa, 8.A 
 

Záhada zatúlanej desiaty  

Desiata patrí ku každodennej potrebe žiaka. Žiak sa nadesiatuje, aby nebol hladný, kým sa 

nedočká obeda. Takto to funguje v každej škole. „Kde mám desiatu?“ pýta sa Peter. 

Záhadným spôsobom sa mu stratila desiata, nik nevedel, kde by mohla byť. Nebola v taške, 

v lavici, v skrinke, v triede, no Peter si bol istý, že ju mal. Takto sa to opakovalo niekoľko 

týždňov i v iných triedach. „Miznú desiaty? To sa musí vyriešiť!“ zahlásila pani riaditeľka. Do 

pátrania po desiatach sa dala celá škola. Po 50 minútach našla skupinka žiakov desiaty na 

vysokom strome vo vtáčom hniezde. „Ako to, že sa desiaty ocitli vo vtáčom hniezde?“ pýtalo 

sa vedenie školy. „Aha, tam nieto uteká!“ kričí Peter. „Kto to je?“ To sa však nikdy 

nedozvedeli, pretože už hmlisto videli iba jeho tieň. Záhada zostáva záhadou.  

Michaela Studená, 8.A 

Kto to je? 

„Aha, čo to? Tam je nejaká osoba.“ „Správa sa podozrivo! Prečo sa stále otáča? Nevidíte jej 

niekto do tváre?“ „Deti, prestávka skončila, treba ísť do tried a prichystať sa na vyučovaciu 

hodinu.“ „Haló, už prešlo 15 minút a naša triedna nikde nie je. Ohlásil som to na vedení, ale 

akoby sa po nej zľahla zem. Hľadali sme ju všade, stratila sa!“ „My to tak nenecháme, máme 

ju radi, poďme ju hľadať, možno to bude súvisieť so záhadnou postavou, ktorá bola vonku, 

keď sme mali veľkú prestávku.“ „Dobrý nápad.“ Žiaci prezreli školský areál, až napokon zbadali 

ten istý žltý sveter, ktorý  mala záhadná postava z veľkej prestávky. Stále niečo v ruke držala. 

„Poďme za ňou,“ vyhlásili žiaci. Postava sa blížila k vedeniu školy a vtom sa otočila. „Á, veď to 

je naša pani učiteľka!“ „Pani učiteľka, máme s vami hodinu.“ „Áno, už tam idem, len som 

prevzala tieto papiere a odovzdám ich na vedenie školy. Nebodaj som vám chýbala.“ „Áno!“ 

Všetci boli šťastní a spokojní.   Michaela Poláková, 8.A 
 

A aké záhady ste zažili Vy?  Pošlite nám ich do redakcie, radi ich uverejníme! 

  



8 

Vanesska Rattajová,  1.B 

 

Dominik Peitraszek,  1.B 

 

Matej Kovalčík,  1.B 

 

Nelka Halaganová,  1.B 

 
Miško Oslej, 2.B 

 

Lesné kráľovstvo 

 

O zimnej prírode 

Lesné kráľovstvo v zimnom období spí, tešia sa z neho všetky detičky. Jeden pekný deň vybehli 

von a postavili snehuliačika. Bol čisto biely a mal nos z mrkvy. Celá krajina bola zakrytá bielou 

perinkou. Deťom od úžasu prebehli zimomriavky po chrbte. Práve zapadalo slniečko. „Taký 

krásny pohľad sa veľakrát nenaskytne!“ povedali detičky a zavolali rodičov. Bol to krásny 

rodinný večer! Zimička slnko preskočila. Všetci sa ovlažili čistou a  peknou bystrinkou, v ktorej 

boli malé kamienky.  Naozaj to  bol pekný večer! Deti dúfali, že takých bude ešte veľa, ale 

takisto sa postupne rozlúčili so zimou, pretože prišlo ďalšie krásne obdobie – jar.  

 Kristián Grone, 4.B 
 

Jar – krásne obdobie, všetko sa prebúdza k životu, všetko je krásne, všetko je veľkolepé. 

Zvieratká vykúkajú zo svojich brlohov, otvárajú očká, stromy sa prebúdzajú k životu. Spoza 

snehu vykúkajú prvé snežienky a svojou krásou hľadia naše srdcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyvatelia zeme ako my – zvieratká  

Zvieratká nám prirástli k srdcu - sú malé, zlaté a verné. Naše najobľúbenejšie zvieratká sú psy, 

mačky, morčatá, andulky a mnohé ďalšie. Niektoré druhy však podliehajú krutému lovu 

a stáva sa, že sú kriticky ohrozené, dokonca aj vymierajú. Slovensko je malá krásna krajina 

a nájdeme tu veľa ohrozených druhov, dokonca i  v našom okolí Bratislavy sa nájdu prírodné 

rezervácie a parky, ktoré sú chránené práve kvôli ohrozeným zvieratkám. Chránené oblasti 

v Bratislavskom kraji –  vedeli ste, že... 

 Gajc (Podunajské Biskupice): je chránená oblasť, v ktorej nájdeme prevažne lužné lesy - je 

tam veľmi veľa chránených živočíchov aj rastlín. V lesoch tam nájdeme niektoré druhy 

orchideí, našli sa tam aj vzácne druhy netopierov, osem druhov žiab a viac ako 

deväťdesiat druhov vtákov. Taktiež tam majú bydlisko aj dva najväčšie európske 

chrobáky: fúzač veľký a roháč veľký, ktorý je u nás kriticky ohrozený.  
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PREBÚDZAJÚCI SA LES ŽIAKOV 

2.B A 2.C 

 

Jakubko Balko, 3.B 

 

Alan Rakický, 3.B 

 

Valér Priadka, 3.B 

 

 Chorvátske rameno (Petržalka): aj v tejto oblasti je veľmi veľa 

zachovaných hektárov lužných lesov, ale táto rezervácia sa nachádza 

v najzachovalejšej časti bývalého CHORVÁTSKEHO RAMENA. Priamo 

tu môžeme nájsť kriticky ohrozené druhy vodných rastlín, ako je 

lekno biele a leknica žltá. Zo zvieracích zástupcov tu objavíte labute, 

rybáriky, deväť druhov vzácnych žiab, dokonca dva druhy mlokov. 
 

Prečo by sme mali tieto oblasti a najmä zvieratá chrániť? 

Zvieratká tu boli ešte skôr ako my, v podstate sme z nich vzišli. Myslím si, 

že je veľmi dôležité, aby sme im dopriali plnohodnotný život, lebo väčšina 

z nich žije omnoho kratšie ako ľudia. Nikdy nám nemôžu priamo povedať, 

čo ich trápi, alebo čo chcú. Mali by sme sa snažiť im dať maximum. Žiadne 

týranie, zbavovanie, nepovolené strieľanie! Aj zvieratká majú iba jeden 

život! Najhoršie, čo môžeme urobiť, je ničiť im ich domovy. 

Pokiaľ nebudú mať možnosti sa niekam uchýliť a žiť, začnú vymierať. Pokiaľ 

začneme s rúbaním stromov, prídeme o mnohé druhy vtákov, pokiaľ 

budeme znečisťovať rieky a jazerá, vymrie množstvo rýb a vodných rastlín! 

Zničíme naše krásne Slovensko. Zvieratká majú nejakú česť, tak ich 

nezabíjajme, lebo raz na to určite doplatíme. Milujme ich, aby oni milovali 

nás.      Karolína Fabianová, 7.A 
 

Tajomstvá lesa 
Les má svoje tajomstvá, vždy dokáže prekvapiť niečím  novým, každé ročné 

obdobie má svoje čaro. Ako príroda medzi sebou komunikuje? Aké príbehy sa v nej 

odohrávajú? Čo zvieratká zažívajú? Odhalíme mnohé tajomstvá...  
 

Vzájomná pomoc 

„Konečne je jar! Slnko svieti a stromy sa prebúdzajú zo 

zimy,“ povedal hnedý ježko a naradostnene sa začal otáčať 

a poskakovať. Jar mal veľmi rád, ale stávalo sa, že počas  

eufórie sa mu pár jeho bodliakov uvoľnilo. To isté sa stalo aj 

teraz, preto sa bodliaky vznášali okolo neho. Väčšinou to 

skončilo dobre, ale tentoraz sa mu podarilo zasiahnuť pani 

vevericu, ktorá bývala v zeleno-hnedom strome, v ktorom 

býval aj on.  

„To bolelo! Prečo nemôžeš niekedy krotiť emócie?“ 

„Prepáč, veverica, naozaj som nechcel, ale jar ma veľmi 

potešila.“ „To aj mňa, ale dávaj to radšej najavo menej, 

lebo si ma zranil,“ ukázala oranžová veverica na bodliak vo 
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Prvé tajomstvo: zvieratká si navzájom 

pomáhajú. 

 

ÚLOHY 

1. Vyfarbi obrázok podľa príbehu.  

2. Jednotlivé farby nájdi v texte a podčiarkni ich.  

 

svojom huňatom oranžovo-bielom chvoste. Ježko sklopil zrak a snažil sa veverici pomôcť.  

  „Neviem to vybrať! Je to tam príliš zapichnuté a navyše nemám veľmi šikovné ruky!“ 

hovoril ježko sklamane a veverička začala plakať. S plačom vravela: „Veľmi to bolí! Prosím, 

ježko, ešte to skús  vybrať.“ Ježko sa snažil, potil sa, ale nič sa nezmenilo. Odrazu začul smiech. 

Otočil sa smerom k nemu a zbadal malé čierne stvorenia. „Hlúpy ježko!“ ozývalo sa zo 

všetkých smerov a ježko bol zmätený a taktiež rozzúrený. „Kto to povedal?!“ vykríkli naraz 

s vevericou a otáčali hlavy všetkými možnými smermi. Stvorenia sa však ďalej chichúňali a na 

svojich drobných telíčkach pritom niesli listy a bobule. „Priznajte sa, vy drobní 

mimozemšťania!“ vykrikoval ježko. „Túdle-núdle, nič vám nepovieme!“ ozvalo sa. 

„Mimozemšťania!“ vykrikoval ježko. „Túdle-núdle, nič vám nepovieme!“ ozvalo sa opäť 

a ježko aj veverica boli v koncoch. NIČ sa nezmenilo. Veveričku bolel chvost a ježko nič iné 

nevedel. „Sú to iba mravce,“ ozval sa hlboký hlas z hlbokej časti lesa a obidvaja sa zľakli. 

Pomaly sa otočili a za nimi stál obrovitánsky tmavohnedý medveď! „P-p-p-prosím, n-nezjedz 

n-nás!“ vykoktala veverička so slzami v očiach. „Ale nie, ja vás určite nezožeriem. Veveričky mi 

nechutia, lebo majú veľa chlpov a o ježkov by som si popichal papuľu. Takže papám iba bobule 

a ryby,“ povedal medveď a usmial sa. „Potrebujeme tvoju pomoc. Mám problém, že keď sa 

priveľmi teším, tak niektoré zo starších 

bodliakov mi vypadnú a niekam 

vystrelia. Dnes sa mi podarilo omylom 

zasiahnuť moju susedku, pani vevericu. 

Neviem jej však vybrať ten bodliak, 

lebo má hustú srsť a nevidím na to,“ 

vyrozprával príhodu ježko. Medveď 

povedal: „Samozrejme, že vám s tým 

pomôžem! Žijeme tu spolu dlho 

a musíme si pomáhať, keď chceme 

spolu vychádzať. A vy tam! Vy sa 

ospravedlňte, lebo vás všetkých 

pripučím!“ pohrozil medveď. Mravce sa 

ospravedlnili a odišli preč. Medveď 

vybral veveričke bodliak a bolo všetko 

fajn. Mravce však vybrali zásoby  ježka 

a veveričky. Tí boli poriadne napálení!    

Karolína Fabianová, 7.A 
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ZÁLOŽKY ZVIERATIEK od 1.C 

 

Ľubko Garaj, 3.B 

 

Lujza Svitková, 3.B 

 

Aj zvieratká prežívajú strach! 

Čoho sa boja ľudia najviac? Zlých ľudí, ktorí im ubližujú, 

robia zle, sú k nim nepriateľskí. A aj zvieratká majú takéto 

problémy. V lesnom kráľovstve je obávaný práve vlk. Určite 

viete, akú úlohu plní v prírode. Ako sa zvieratká chránia? 

Hlboko v lese, kam ľudské oko nenakuklo, sa ukrýva škola. 

Nie taká obyčajná. Mladé zvieratká chodia do školy. Učia sa 

v nej, ako si zaobstarať potravu, ktoré sú nebezpečné zvieratá, komu sa treba vyhýbať, ako si 

nájsť bezpečný úkryt. Každé zvieratko medzi sebou komunikuje, ovládajú totiž zvieraciu reč, 

ktorú sa učia už o narodenia. Porozprávam vám tajnú príhodu o zajacovi.  Zajac vyšiel zo svojej 

nory a všimol si, že ho sleduje zlý vlk, keď sa vracal späť, vlk ho vystrašil, zajac ledva utiekol. 

Pozor v prírode musí dávať aj mohutný medveď, ak prídu vlci z iného lesa, sú v prevahe 

a medveďa môžu poraziť. V lesnom kráľovstve život ide pomaly, zvieratká si vždy  musia dávať 

pozor, pretože nikdy nevedia, čo alebo kto im príde do cesty. 

Aj my by sme si mali dávať pozor na nebezpečenstvo ako tie 

lesné zvieratká.  Andrej Drajna, 6.A 
 

Druhé tajomstvo: zvieratká prežívajú strach. 
 

Lesná škola alebo príbeh malej Lily  

„Poď Lily, ideme!“ zvolal malý psík Boby na mláďatko srnky. 

Lily však zostala stáť pri veľkom dube, zaujala ju veľká diera 

v dube a divné zvuky, ktoré sa z tej diery šírili. „Tak čo Lily?“ „Už idem.“ Všetci si v škole 

posadali a do triedy vstúpila pani učiteľka sova: „Dobrý deň zvieratká! Dnes budeme na 

výtvarnej kresliť jar. Predstavte si rozkvitnuté snežienky, ako sa všetko prebúdza.“ Zvieratká sa 

dali do práce. Po hodine sa začala veľká prestávka, zvieratká išli von na ihrisko. Lily sa 

prechádzala okolo veľkého dubu, znova išli z neho zvláštne zvuky. Lily cúvla. Zrazu z dubu 

vykukla malá hnedá veverička s orieškom. Lily sa začala smiať. „Tak veľmi som sa zľakla!“ 

vykríkla. Psík Boby a srnka Lily sa ešte dlho spoločne smiali, aký strach mali z jednej diery, kde 

žila len malá hnedá veverička. Aj takéto príbehy zažívajú lesné zvieratká, podobné príbehy, 

ako keď malé detičky objavujú nové vecičky.  Natália Fekiačová, 6.A 
 

Tretie tajomstvo: zvieratká sa v živote musia učiť obrane, obžive, prežitiu. 
 

Ako zvieratká vybabrali s drevorubačom 

Lesné zvieratká sú späté aj so stromami, pretože pre nich 

majú veľký význam. Viete, že: 

 zvieratkám dávajú plody, krmivo pre ich obživu, 

 sú príbytkom mnohých zvierat, medzi ktoré patria 

veveričky, vtáci, hmyz, 

 poskytujú zvieratkám v lete ochranu pred slnkom,  

 stromy poskytujú zvieratkám aj ochranu pred nepriateľmi. 
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húseničky z 2.B a 2.C  

 

Drevorubač v lese nemá čo robiť, ničí stromy, ničí domov niektorých zvierat. Jedného dňa som 

sa vybral do lesa a pri prechádzke lesom som skoro odpadol. Asi päť metrov odo mňa som 

začul rozprávať medveďov. Zaviedli ma hlbšie do lesa, do ich lesného kráľovstva. Neveril som 

vlastným očiam. Líška išla s mamou líškou zo školy domov, hadovi poskytovali prvú pomoc. 

Zrazu prišiel ku mne jeleň  a vyzval ma: „Poď za mnou.“ Doviedol ma k prameňu, ktorý im 

dodáva ľudské schopnosti. Rozpovedal mi príbeh o drevorubačovi, ktorý začal píliť všetky 

stromy. Zvieratká mali prichystaný plán. Diviak mal upútať pozornosť, líška ho mala pohrýzť 

do nohy a medveď vystrašiť. Plán sa podaril a drevorubač vzal nohy na plecia a zutekal do 

mesta. Už sa stmievalo a ja som sa vybral domov.  Zorko Zita, 6.A 
 

Štvrté tajomstvo: zvieratká majú svoje domovy, ktoré si chránia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piate tajomstvo: zvieratká potrebujú ochranu a dokážu nám prirásť k srdcu a byť súčasťou 

našej rodiny. 
 

Pohostinnosť lesa 

Bola sobota ráno, nemal som čo robiť, vybral som sa do lesa, prechádzali sme sa asi tri hodiny. 

Zamyslel som sa, ani neviem, ako som sa stratil. Zrazu som pri sebe zbadal líšku, nasledoval 

som ju, moje oči uvideli nevídanú krásu a harmóniu. Zvieratká ma pohostili, prespal som v ich 

príbytku a zaviedli ma domov. Zistil som, že si les a lesné zvieratká musíme vážiť, pretože nám 

môžu ponúknuť pomoc, keď ju potrebujeme. Les nemôžeme ničiť. Adam Babušek, 6.A 
 

Šieste tajomstvo: zvieratká nám dokážu pomoc, napríklad taký psík dokáže nájsť cestu späť. 

Zvieratká si musíme chrániť.  

 

Dievča, ktoré našlo svoj nový domov 

Raz sa do toho lesa zatúlalo malé dievčatko, veľmi sa bálo, lebo bola 

noc, bolo samé, nemalo domov. Zrazu v lese začulo šumot listov, 

húkanie sovy, zavýjanie vlkov a zvuk vodopádu. Dievčatko bolo z tých 

zvukov vystrašené a nevedelo, na ktorú stranu sa má vydať. 

Rozhodla sa, že sa niekde skryje, aby si odpočinula. Skryla sa do 

nejakej jaskyne, ktorá vyzerala opustene. Keď sa uložila spať, do hrsti 

si vzala svoj kamienok pre šťastie, zaželala si, aby už i ona mala svoj 

domov. Ráno, keď sa prebudila, potrebovala sa umyť. Zrazu uvidela 

krásny veľký vodopád, nad ktorým lietali malé víly. Víly sa jej opýtali 

na jej meno. Porozprávali Karolínke o lese a o ich lesnom kráľovstve. 

Povedali jej, že v noci všetky zvieratá začnú rozprávať. Ona im 

porozprávala svoj príbeh, že nemá rodinu a rada by ostala s nimi. 

Lesné zvieratká jej to povolili a spravili z nej ochrankyňu zvierat. 

Všetci boli spokojní, starala sa o zvieratá, aj keď cez deň nerozprávali, 

rozumela im. A konečne mala rodinu.     Anamarija Zaborski, 6.A 
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Gabriel Jantoš, 3.B 

 

Hanka Ďuricová, 2.B 

 

Šimon Škultety, 3.A 

 

Klárka Teplická, 2.B 

 

Ako by sme sa mali správať v lese?  
O zvieratká sa treba starať. Taktiež ich treba rešpektovať. 

Nemali by sme ich ohrozovať a robiť zle. Tu je pár tipov, ako 

v lese nevyrušovať zvieratá, ako ich ochraňovať.  
 

 Neubližujte im, zbytočne ich neprovokujte, nehádžte do 

nich kamene. Môže ich to vystrašiť a môže im to aj fyzicky 

ublížiť. Ak budú nahnevané a vyprovokované, môžu aj 

zaútočiť.  

 Keď budete v lese, snažte sa byť potichu. Snažte sa 

zachovať prirodzený pokoj lesa, vychutnávať si tú 

atmosféru. Nekričte v lese, nepúšťajte v lese hudbu.  

 Nekupujte si veci, ktoré sú vyrobené zo srsti, na výrobu 

rôznych kabátov a kožuchov potrebujeme veľa zvieracej 

srsti, takto sa tieto krásne zvieratá zbytočne poľujú 

a zbytočne zomierajú. Predsa sú ozdobou našej prírody.  

 Nevyhadzujte v lese odpadky, zvieratá ich môžu zjesť 

a nemusí to dobre vplývať na ich zdravie a organizmus.  

 Ak v lese uvidíte zviera, ktoré uviazlo v pasci, zavolajte pomoc, napr. poľovníkov, aby 

takémuto zvieraťu pomohli a ošetrili ho.  

 Zvieratá v lese môžete aj prikrmovať, takto prejavíte starostlivosť o zvieratá, zvieratá Vám 

budú určite vďačné.    Tamarka Dimunová, Veronika Štajgárová, 7.A 

 
 

Keď máte radi prebúdzajúcu sa prírodu...  

Jar - pod týmto slovom si predstavujeme budiacu sa prírodu, spev 

vtáčikov, lúku plnú krásnych rozkvitnutých kvietkov. No aj jar omrzí 

chodiť rok čo rok a upratovať ten neporiadok po zime. Ja vám teraz 

rozpoviem jeden krásny príbeh. 

Bol to deň ako každý iný. Zobudila som sa pozrela von oknom 

a priala si, aby už skončila zima. Na mobile sa mi rozsvietila obrazovka s budíkom. V hornom 

rohu som jasne videla, že je 28. február. „Prečo!“ zvolala som žalostným hlasom. Vtom sa 

z kuchyne ozval mamin hlas: „V rádiu hlásili, že by to už malo 

skončiť,“ odpovedala mi mama uspokojivým hlasom.  

Zima vonku zúrila už od decembra a ja som toho mala plné 

zuby. Zima je fajn, no tiež omrzí. Bola streda, takže som sa 

najedla, obliekla, umyla si zuby a išla do školy. A potom sa to 

stalo. Vonku nesnežilo! Naša záhrada bola plná malých 

farebných tulipánov, ktoré prekrásne lemovali náš plot. 

Nakukla som k susedom, či aj u nich vyrástli nejaké kvietky.   
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Zima, leto a či jar, 

oslavuje každý kraj. 

Snežienky už vyrástli   

do belasa, do krásy. 

Tulipány červené  

a jablká zelené. 

Medvede sa prebúdzajú  

a vtáčiky prilietajú. 

Toto pekné obdobie, 

prináša nám potešenie. 

 

Sofia Janitorová, 4.A 

 

Simona Fabianová, 4.A 

 

Emma Argalášová, 4.A 

 

Daniel Sabo, 4.A 

 

Daniel Ray Marko, 5.A 

 

Sára Krivošíková, 5.A 

 

„Prišla jar!“ zakričala som z plného hrdla. Bola som jednoducho šťastná, cestou do školy 

som videla fialové tulipány. Na jazierku plávali zelené lekná s bielymi pukmi. V jazierku plávali 

aj malé zlaté rybičky. Cestou do školy som sa nevedela prestať usmievať. Bol to najkrajší deň 

v mojom živote.     Karolína Groneová, 7.A 
 

 

 

 

 

 

 

Hanka Pigová, Saška Rejdugová, 4.A 
 

Je tu pre nás, buďme tu aj my pre ňu...  

„Au,“ piskľavým hlasom zakričal strom. „Nerežte do mňa, moje konáre, moja koruna.“ Stromy 

predsa nemôžeme ničiť! Pre strom je to rovnaké, akoby ti niekto zlomil ruku. Aj teba zlomená 

ruka bolí! A čo kvety? Niektoré kvety sú dokonca 

chránené zákonom. Netrhajme ich krásne puky, ich 

nádhera má prinášať úžitok aj iným. Príroda je náš 

najvzácnejší dar, aký môžeme mať. Príroda bez človeka 

vydrží, no človek bez prírody nie. A niektorí ľudia si ju 

stále nevážia a ničia ju. Prírodu by sme si mali vážiť 

a chrániť preto, aby sme sa mohli započúvať do hlasov 

tajuplnej prírody a nepočuli sme ďalšie a zraňujúce „au“.   
 

Aj ľudia sú poučiteľní... 

Bol som v lese, jedol som keksík a nevidel som žiaden kôš. Čo mám robiť? No čo, to si nikto 

nevšimne. A hodil som obal z keksíkov na zem. No vtom som sa zmenšil a predo mnou sa zjavil 

lesný mužíček. Už som nebol pánom ZEME, ten, ktorý 

rozhoduje o jej osude. Bol som malý a odkázaný na jej 

milosť. Lesný mužíček sa mi prihovoril: „Nikdy nemôžeš 

odhadzovať odpadky na zem! Tie patria do koša!“ 

Pohrozil mi, že ak vyhodím obal z keksíkov na zem, trvá 

približne 100 rokov, kým sa v lese rozloží. „To som 

nevedel,“ priznal som sa mu. A vy ste to vedeli? 
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Vtáčiky 1.B 

 

Vtáčiky na strome vytvorila 

1.B 

 

       Sashka Kučová   Jurko Babušek  Grétka Bertová   Barborka Rejleková 

 

Vtáčiky  

3.B 

 

Koľkokrát ste to urobili? A dodal: „Škodí to i živočíchom.“ „To som tiež nevedel,“ priznal som 

sa. „Už nikdy nebudem rozhadzovať odpad,“ prehlásil som. „Ach, ty nie, ale iné deti a dospelí 

áno,“ pokrútil  hlavou.  
 

Na pomoc vtáčikom sa dali aj žiaci 3.A triedy. Takéto krásne domovy pre vtáčiky vytvorili. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj ľudia sú poučiteľní, učme sa na vlastných chybách. 

Neopakujme tie isté chyby ako mnohí pred nami, my sme tou 

generáciou, ktorá má zlepšiť svet a pokúsiť sa nastaviť 

harmóniu človeka s prírodou. Veď si to len predstavte, keby 

sme sa všetci zmenšili a zažívali strach, ako keď mama vtáčika 

vidí padať po odpílení strom s jej mláďatkami, ako keď 

bezbranný srnček uteká pred poľovníkmi. Čo ak by sme si 

vymenili strany? Timotej Kindl, 4.B 

 

 

 

 

 

Horúce kreslo 
Netradičný hosť v našej škole. Kto? Do školy k nám zavítala korytnačka. Áno, čítate správne. 

V rámci biológie medzi siedmakov prišla korytnačka zelenkastá Frodko. Samozrejme, taká 

dôležitá udalosť sa nezaobišla bez pozornosti médií – teda našich Cádrovín.  
 

Ako ste sa vlastne dostali do našej školy?  

Moja majiteľka, ktorá je mimochodom aj autorkou tohto 

článku, si jednoducho zmyslela, že ma jedného dňa vezme do 

školy a bude o mne prednášať z takéto veľkého papiera.  
 

Páčilo sa Vám u našich siedmakov na biológii?  

Áno, veľmi! Najprv ma mala dlhý čas uloženého v mojom 

prenosnom teráriu v šatni. Chodila sa za mnou občas aj s jej kamarátmi pozerať a kŕmili ma. 

Mňam! Potom ma však zobrala aj s teráriom a ocitol som sa vo veľkej miestnosti, ktorá bola 

15 

 



16 

Kvety sú voňavé, 

najradšej  mám ružové. 

Vyjadrujú  lásku a dôveru, 

majú dobrú poveru. 

Všetci majú radi ruže, 

majú farbu ako dámske rúže. 

Po zime narastú snežienky, 

radi ich zbierame pre svoje 

maminky. 

Anamarija Zaborski, 6.A 

Kristiján Ivanov, 2.B 

 Aylin Ouni, 4.A 

 

Yeva Hentosh, 4.A 

 

Kvety 1.B ku 

Dňu žien 

 

plná detí. Bol som v strede pozornosti! Priznávam, bolo tam aj trochu rušno, no nejak som to 

zvládol.  

Dozvedeli ste sa v rámci prezentácie o sebe niečo nové?  

Veru áno! Korytnačku prekvapí, keď zistí, že jeho majiteľka o ňom vie viac ako ona sama.  

Teraz už viem, že môj pancier sa odborne volá karapax. A aj to, že ak chcem mať pevný 

pancier, musím papať veľa vápnika. 
 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme príjemný zvyšok vášho dlhého korytnačieho života! 

       Bianka Janitorová, 7.A 

Hurá do záhrady! 

Najznámejším znakom príchodu jari sú 

snežienky. Ich zelené lístky začínajú vykukať 

spod zeme už koncom februára. Neriadia sa 

žiadnymi pravidlami, a preto aj tento rok 

vykukli na povrch skôr -  koncom januára. Po 

nich sa do krásnej bielej farby začne miešať 

žltooranžová farba. Viete, čo sú to za 

kvietky? No predsa krókusy. Po nich prichádzajú fialky. Máme 

veľa druhov fialiek, napr. fialka vonná, poľná, trojfarebná, psia 

a iné. Rastliny rastúce v tieni majú tmavšie kvety a sú 

voňavejšie. Kvety sú zvyčajne fialovej farby, ale môže sa 

objaviť aj farba biela, modrá, ružová alebo dokonca 

marhuľová. Čo nasleduje po fialkách? Aký kvet je spojený s 

dátumom 15. apríla? Predsa narcis. Tento kvet môže mať od 8 

cm po 60 cm. Z jeho zväčša svetložltých okvetných lístkov 

vykúka oranžový kalich. Na 

našich záhradách a v parkoch 

rastú rôzne druhy kvetiniek. No k takým známejším patrí 

tulipán. Môže mať rôzne farby napr. červená, žltá, ružová, ba 

dokonca sa farby môžu aj zmiešať. Tulipány sú jedny z kvetín, 

ktoré stačí posadiť raz za rok. A aké jarné kvetiny ešte 

poznáte Vy? Ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Vašej 

záhrady?  Karolína Groneová, 7.A 
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Karolína Groneová, 7.A 

 

Kristína Kubová, 7.A 

 

KVETINOVÉ POLE 3.A 

 A ako vznikli kvety?  

Jedného dňa zahrmelo na určité miesto a vzniklo malé semienko, ktoré 

sa časom samo zahrabalo pod zem. Deň po dni rástlo, až vyrástla 

zvláštna vec. Ľudia ju pomenovali kvet. Po týždni vyrástlo viac ako sto 

rôznych farebných a malých kvietkov, po ďalšom týždni ďalších sto 

kvietkov, až kým nevzniklo miesto plné kvietkov a stromov. Ľudia 

v dedine ho spočiatku nazvali Kvietkovo, lebo tam bolo viac ako tisíc 

kvietkov. Po čase blízko tohto miesta vyrástla dedina, ktorej dali meno 

Kvetoslavov. Prečo Kvetoslavov? Lebo to bolo mesto, ktoré sa preslávilo 

veľa kvetmi. Ale bol tu malý háčik, ľudia nevedeli, ako majú nazvať 

miesto, kde tie kvety vyrástli. Premýšľali dovtedy, kým niekomu neprišlo 

na um slovo lúka, takto vznikol názov lúka.                 

Anamarija Zaborski, 6.A           

 

 

Kristína Kubová, 7.A 

 

Zo života kvietkov 

Ahojte, volám sa Kvetka a som ruža. Dnes vám porozprávam niečo 

z môjho života. Keď vstanem, umyjem sa rannou rosou a usuší ma 

slniečko. My kvety sa rady rozprávame cez jarný vánok. Niečo 

povieme a vetrík to odnesie až k ďalšej kvetine. Aj kvety chodia do 

školy, ale nemajú veľa predmetov a nikam neodchádzajú,  zostávajú 

na mieste, lebo učiteľ posiela poznámky pomocou vánku. Niečo 

napíše na list a pustí ho. Máme tieto predmety: opaľovanie sa, 

točenie sa za slnkom, to ide najlepšie slnečniciam, rozkvitanie 

a správne pitie. Po škole si dám obed: jednu porciu slnečných lúčov 

a zapijem to podzemnou vodou. Po obede prídu včely a opelia ma. 

Večer sa zavriem a idem spať. Takýto jednoduchý a krásny je môj 

život a život všetkých kvetín. Spestrujeme prírodu, vaše obydlia, 

prosím, netrhajte nás, nechajte nám slobodu, ak nás zoberiete 

a odtrhnete, naša krása pomaly uvädá a naše pôsobenie sa rýchlo 

chýli ku koncu. Rady robíme radosť nielen jednému človeku doma vo 

váze, ale všetkým ľuďom, ktorí idú okolo nás!   Katka Peschlová, 7.A 

 

Hanka Miznerová, 5.A 

 

Šomranie kvietkov 

Započúvali ste sa už niekedy do prírody? Ak nie, tak ja vám poviem, ako to tam chodí. Začnem 

asi tým, že sa veľmi rady hrajú, loptu ani ihrisko síce nemajú, ale ony sa hrajú s lístkami. Sú to 

aj veľké klebetnice, vedia o všetkom, čo sa vo svete deje, aj keď sú také malé. Nik nevie, odkiaľ 

to vedia, ale podľa mňa im to pošepkal vietor. Ďalšia záhada je, prečo tak voňajú, možno majú 

voňavky, kto vie. Jedna vec je istá, kvety sú krásne a zostávajú pre nás záhadné!  

Hanka Miznerová, 5.A 
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Emka Garajová, 2.C 

 

Romanka 

 Kačmarčíková, 2.C 

 

S kvetinkami to nie je len tak! Aby krásne 

rozkvitli, musia ich opeliť včielky a práve také, 

ktoré vytvorili žiaci 1.A!   

 

Kristián Rizner, 1.A 

 

Alica Banhegyi, 1.A 

 

Kristínka  

Groneová, 2.C 

 

Jonáško Hudek, 2.C 

 

Veronika Grebacová, 1.A 

  

 

 
 

Lúčne kvety 
Na Slovensku rastie veľké množstvo  kvetov, ktoré prinášajú radosť a potešenie, niektoré sú 

dokonca i zákonom chránené, pretože ich je už len zopár. Keďže je ich množstvo, 

predstavíme Vám tie, ktoré nám prirástli k srdcu.  
 

Prvosienka jarná  

Vyskytuje sa prevažne na lúkach, kvitne od apríla do mája, vtedy máte 

možnosť uvidieť tento prekrásny kvet. Zbierame podzemok s koreňmi a žlté 

kvety, a to celé koruny s kalichom, sušíme pozorne a rýchlo pri teplote do 35°C. Prvosienka 

jarná je užitočná rastlina, pretože má i liečivú hodnotu – v obsahu saponínu. Pomáha pri 

prechladnutiach a problémoch s dýchaním.  
 

Borák lekársky  

Rastie na teplejších miestach na poliach. Kvitne od mája do septembra, 

zbierame kvet alebo aj vňať na začiatku kvitnutia, prípadne len listy. Sušíme 

v tenkých vrstvách pri teplote do 35°C. Účinky na organizmus sú širokospektrálne, podporuje 

prevenciu voči rakovine, zlepšuje trávenie, hojenie pokožky, rán, prečisťuje močové cesty 

a obličky, dokonca  upokojuje nervový systém, je účinným prípravkom voči 

stresu a podporuje pokojný spánok.   
 

Kostihoj lekársky  

Túto rastlinu nájdete na vlhkých miestach, lúkach, poliach, pri cestách 

a plotoch, medzi krovím a na brehoch riek. Kvitne od mája do augusta. 

Zbierame koreň, prípadne aj vňať alebo listy. Sušíme prirodzeným teplom. Je účinný voči 

prepracovanosti, reumatickým ochoreniam, pomáha pri bolestiach chrbtice, kĺbov, pri 

zlomeninách.   Anamarija Zaborski, 6.A  
 

Zázračná liečivá rastlina 

Môj dedko ochorel ojedinelou chorobou, na ktorú nikto nepoznal 

liek, preto sme sa so starými rodičmi vybrali hľadať svietiace 

a liečivé rastliny na Elfskú lúku. Elfovia sú milí a niekedy pri hľadaní 

pomôžu. Elfovia vravia, že táto Elfská lúka je veľmi nebezpečná, ale 

oni nás budú ochraňovať. Vedeli sme, že niektoré rastliny na lúke sú 

čarovné. Tak sme šli. Po ceste sa stalo niečo hrozné! Na lúke bola už 

len jedna svietiaca rastlina! Utekali sme k nej, aby nám ju nikto 

neukradol. Zrazu sa nám do cesty postavila príšera Oketlikus 

konudikus, ktorá je podľa jednej elfskej LEGENDY neporaziteľná.   

18 
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Riško Hraško, 2.C 

 

Zázračné kvetiny  1.A 

 

Jar k nám už prišla, 

snežienka hneď vyšla. 

Zime dáme konečne zbohom, 

odchádza s veľkým batohom. 

Lastovičky sa vracajú, 

krídlami nám mávajú. 

Jar je dobré obdobie, 

to už predsa každý vie. 

Na jar svieti slniečko, 

potom je nám teplučko. 

Vykúka krásna zelená tráva, 

každý volá: Sláva! Sláva! 

Jar mám veľmi rada, 

je to predsa paráda! 
 

Lenka Líšková. 3.A 

Elfovia okamžite nahodili útočnú pozíciu a začali bojovať. Odniesli nás do 

bezpečia. Z úkrytu sme si však všimli, že príšera má predsa len jednu nevýhodu. 

Keď okolo jej nohy prebehol cvrček, zdvihla ju. Môj dedko náhodou troch vo 

vrecúšku mal. A aj ich hodil. Príšera zutekala a rastlinu sme zachránili. Každý 

príbeh by mal mať dobrý koniec. A čo vy? Zazreli ste už zázračné liečivé rastliny? 

Možno aj existujú, trošku odvahy a dobrodružstva a hor sa hľadať liečivé rastliny!

        Jaroslav Dohnal 4.B 

 

 

 

 

 

 

Prvá pomoc  
Nikdy nemôžeme vedieť, čo a kedy sa nám môže stať. Určite 

nie je príjemné vrátiť sa z peknej prechádzky so zlomenou 

nohou alebo iným úrazom. Preto by mal každý človek vedieť, 

ako sa zachovať, keď si niekde na lúke kamarát alebo blízky 

ublíži. Najdôležitejšie je nosiť malú lekárničku a mobil, aby 

sme mohli zavolať pomoc. Ak na lúke (v lese) nie je signál, 

zranený nemôže chodiť a neviete ho ani odniesť, skúste 

baterkou vysielať SOS. Nemaľujte však čerta na stenu 

a nepredstavujte si hneď tie najhoršie situácie. 
 

Ľahké odreniny 

Malé zranenia sa ošetrujú ľahko, no aj tak je najlepšie sa im 

vyvarovať a radšej sa poriadne pozerať pod nohy. Ak si 

niekto zoderie kožu a zasiahne iba žilu alebo vlásočnicu, ranu 

vydezinfikujeme (ak nemáme dezinfekciu, tak aspoň 

opláchneme vodou), ak je to vážnejšie priškrtíme pod ranou 

(ďalej od srdca), obviažeme alebo prelepíme leukoplastom.   

Hlboké rany 

Ak bola zasiahnutá tepna, ranu ihneď priškrtíme nad miestom zranenia (bližšie k srdcu) 

a voláme 155. 
 

Tu sú pravidlá (5T), ktoré si  je dobré zapamätať, pretože môžu človeku zachrániť život. 5T: 

teplo, tekutiny (ovlažujeme postihnutému pery, ale nelejeme mu do úst vodu a ani nič 

podobné), ticho, transport (čo najskôr zabezpečíme transport do nemocnice), tíšenie bolesti.  

 Dbajte na bezpečnosť nielen v jeseni a zime, ale aj na jar!    Bianka Janitorová, 7.A  
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Jarná sukňa 

Naladí ťa do zelena, na jar poteší ťa, 

všetci ti ju budú obdivovať. Je vhodná 

na prechádzky, výlety k vode a do 

školy.  

 
Šaty plné kvetov 

Tieto šaty sú vhodné hlavne na 

jarný bál. Sú veľmi elegantné 

a pohodlné sú skoro ako naozajstná 

lúka, ktorá je plná kvetov. 
 

 

Prišla jar  

Prichádza k nám jar,  

krásnych kvetov dar. 

Deti kričia: „Hop sa!“ 

Dnes jar prišla zasa. 

Svet je celý farebný,  

je ružami posiaty. 

Keď je s nami mamka,  

vždy chodíme usmiati.  

Jar k nám prišla!  

To je krása! 

Teplo a slnko hreje zasa.  

Hurá, prichádza jar, 

pre celý svet slnečný dar. 

Klára Teplická, 2.B 

 

Pohľad na Bratislavu, 7.A 

 

Timotej Kindl, 4.B 

 

Viete, aká budova je na 

obrázku od 7.A? 

 

Šaty ako z vody 

Tieto šaty sa hodia na bežné nosenie, 

napríklad do školy. Sú celé modré a 

keď si ich oblečiete, budete sa cítiť 

ako vodná víla. 

 

Návrhy Hanky Miznerovej z 5.A! 

 

Módne jarné návrhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša okúzľujúca Bratislava... Čo o nej viete? 

 

Lenka z Oravskej Lesnej sa v rámci jarných prázdnin rozhodla aj 

s rodinou vybrať do hlavného mesta na Slovensku, do _________. 

Vždy ju toto veľké mesto zvádzalo a už odmalička sa tam chcela ísť 

pozrieť a spoznať jeho krásne pamiatky, ako napríklad Dóm 

__________, Národné ___________ a aj sa prejsť po Moste 

_________. Lenka s rodinou mali športového ducha a radi sa prechádzali, chodili na túry 

a spoznávali všetko nové v rôznych mestách Slovenska. Do Bratislavy si preto zobrali aj bicykle 

a počas druhého dňa pobytu prešli na druhú stranu rieky ______, do _________ a tam sa 

bicyklovali blízko sadu _______  ______. Po asi siedmich kilometroch na bicykloch sa rozhodli 

ísť do reštaurácie ________ na dobrý obed, ktorá je vo výške. Reštaurácia sa pomaly otáčala, 

a tak mali výhľad na všetky krásy v meste. Videli aj dominantu mesta 

a zároveň najkrajšiu pamiatku v meste ___________  _____ s jeho štyrmi 

vežičkami a aj televíznu vežu _______ na _______. Aby  im dobre trávilo, 

nachvíľu si oddýchli a potom zišli naspäť dole po schodoch, zobrali si 

bicykle a vydali sa na cestu 

do centra mesta na 

___________ námestie. 

Krásne svietilo slnko, a preto 

sa leskol aj zelený náter nového __________ 

_______, cez ktorý sa dostali na druhú stranu. 

Tam si dali v kaviarni limonádu a nejaký ten 
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Karolínka Korba, 2.C 

Jakub Papinčák, 2.C 

Riško Hraško, 2.C 

Sofia Kurišová, 5.A 

zákusok, obdivovali sochu známeho rozprávkara ______ _______ 

_________ a nakoniec ako zlatý klinec programu bola plavba 

loďou na Dunaji k hradu ________! Počas plavby si to Lenka veľmi 

užívala, do vlasov jej fúkal vietor, cítila sa veľmi príjemne 

a slobodne. Hore na kopec síce absolvovala veľmi náročnú túru, 

ale za ten pohľad na západ slnka to stálo. Po zídení dolu sa už len 

zašli pozrieť k známemu vrchu na hraniciach, k __________ a tam 

si spravili spoločnú rodinnú fotku. Lenka síce bola z celého dňa 

vyčerpaná, ale úžasne si ho užila a splnila si sen. Po celý život si to 

bude pamätať!  Karolína Fabianová, 7.A 
 

Veríme, že ste do prázdnych políčok 

doplnili správne údaje, zároveň Vám 

ponúkame niekoľko tipov, ktoré sa 

Vám zídu, keď  sa budete po Bratislave pohybovať a zavítate 

k nám – do nášho mesta. 
 

O doprave v Bratislave 

Chcete sa v našom hlavnom meste niekam dostať? Je tu hneď niekoľko 

možností na prepravu. Ak nemáte vlastný automobil, je tu MHD. Táto skratka 

znamená mestská hromadná doprava, a to znamená, že sa ňou môže premávať 

každý. Ale i ba ten, kto si vopred zakúpi lístok, alebo má električenku. Do 

mestskej hromadnej dopravy patria autobusy (nočné aj denné linky), električky a trolejbusy. 
 

Naše mesto je plné áut, pri akomkoľvek pohybe v ich bezprostrednej blízkosti je potrebné, aby 

ste boli veľmi opatrní. Musíte vedieť rozoznávať dopravné značky a orientovať sa aj vo farbách 

na semaforoch (Červená: stoj! Oranžová: priprav sa, no ešte nechoď! Zelená: choď!) Nie 

všetci vodiči sú ohľaduplní – niektorí nedbajú na to, či im cez cestu prechádza dieťa alebo 

dôchodca. Tým, že budeme dodržiavať pravidlá okolo pohybu v našich mestách, sa bude číslo 

dopravných nehôd spojených s chodcami len znižovať. Vždy sa 

pri priechode cez cestu pozrite na obe strany, až potom 

choďte. Ak ste vodičom, pozorne sa pred priechodom pre 

chodcov uistite, že v blízkosti nie je chodec, ak tam bude 

chodec, radšej pribrzdite. Nikdy neriskujte život, aj keď sa 

ponáhľate, priechodom na červenú.      Bianka Janitorová, 7.A 

 

Prečo nechodiť na červenú 

Ahojte deti! Jedného pekného dňa som mal zlú náladu a ponáhľal som sa na autobus. 

Cestou na zastávku som si pre seba hundral: „Namiesto toho, aby som šiel do kina, 

musím ísť na koncert.“ Zastal som na semafore, bola však červená. Zrazu som 
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5.2.2018 sa deti z piateho, šiesteho a siedmeho ročníka 

zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Tí, ktorí nevedeli lyžovať, 

sa to naučili veľmi rýchlo. Bývali sme v hoteli Severka, 

bolo tam výborné jedlo a super izby. Počas oddychovej 

prestávky sme dostávali mobily na zavolanie rodičom. 

Počas večerov na izbách vládla skvelá zábava, hrali sme 

rôzne hry, niekedy  nám pani učiteľka pustila film 

v spoločenskej miestnosti. Bolo jednoducho super!  

Hanka Miznerová, 5.A 

Jakub Štefančík, 5.A 

uvidel môj autobus. Rozbehol som sa za ním, nevnímal som červenú na semafore. Prvé auto, 

ktoré malo zelenú, sa rozbehlo a hlasným trúbením zastalo kúsok odo mňa. Mal som šťastie, 

že ma to auto nezrazilo. Odvtedy si dávam pozor, nechoďte na 

červenú, môže sa stať vážna nehoda. Dodržujte pravidlá.

 Miško Ilavský, 7.A 
 

Ovzdušie Bratislavy je už aj tak veľmi znečisťované výfukmi, ak 

môžete, najlepšie je nechať Vaše auto doma, radšej sa prejsť! 

Nielenže budúcnosť našej planéty bude svetlejšia, ale pri 

prechádzke na čerstvom vzduchu toho určite viac aj zažijete a uvidíte. V Bratislave sa stále 

niečo deje!   

Bianka Janitorová, 7.A 
 

Kultúrne podujatia, akcie v škole 

Naďalej to v našej škole žije, naďalej sa pre naše deti organizujú rôzne akcie a podujatia, 

prostredníctvom ktorých si deti môžu budovať dobré vzťahy, objavovať v sebe talenty.  
 

Projekt EDUCATE 

Predposledný januárový týždeň navštívili našu školu 

anglicky hovoriaci lektori z rôznych kútov sveta, aby 

nám predstavili ich kultúru a krajinu. Tým starším 

ukázali, prečo je dôležitá spolupráca medzi ľuďmi 

a problémy, proti ktorým by sme mali na našej 

planéte bojovať – chudoba, nedostatok pitnej vody, 

nemožnosť vzdelávania. To všetko sú veci, ktoré si my nevieme ani len predstaviť, no v iných 

častiach sveta sú bežné. Veľmi ďakujeme lektorom za zaujímavé a motivačné prezentácie 

a aktivity, určite sa posnažíme ochrániť našu planétu čo najviac! Bianka Janitorová, 7.A  

Tvorítko 

Dňa 30.1.2018 naša škola v spolupráci so školským klubom zorganizovala 

pre všetky ZŠ v obvode Bratislava – Nové mesto akciu pod názvom 

Tvorítko. Tohtoročnou témou boli fašiangové masky. Našu školu 

reprezentovala Ivanka Pálešová z 2.B, Emka Garayová a Romanka 

Kačmarčíková z 2.C! 

Lyžiarsky výcvik 
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1.C 

1.B 

 

Karneval a vyučovanie v maskách 

Dňa 6.2. sa uskutočnilo na prvom stupni vyučovanie 

v maskách a karneval, žiaci mali rôzne masky od 

výmyslov sveta, veď sa len pozrite! 

 1.C tvorenie baví! Pri tejto 

príležitosti sa trieda nielen 

obliekla do rôznych masiek, 

ale si vyzdobila i triedu. 

Takýchto krásnych šašov 

nájdete v ich triede. Svojimi 

výtvormi sa rozhodla 

vyzdobiť celú školu. Keď 

prídete do našej školy, na 

chodbe Vás privítajú veľkí 

šašovia.  

 

Miško Oslej, 2.B 

 

Jasmínka Pšenková, 2.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karneval je súčasťou obdobia FAŠIANGOV. 

Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov do 

Popolcovej stredy. Najveselšie sú  posledné dni 

fašiangov, sú spojené s radovánkami a 

hodovaním. Fašiangové tradície sú spojené so 

sprievodmi maskovaných ľudí, v minulosti boli 

akýmsi prechodom medzi Vianocami a 

veľkonočnými sviatkami. Aj keď dnes väčšina 

mestských ľudí nepozná všetky starobylé tradície, na prezliekanie sa do masiek sme ešte 

nezabudli.... 
 

Tipy na masky 

Skupinové masky: masky tohto typu sú veľmi zaujímavé, ale 

iba v prípade, že sú spolužiaci ochotní spolupracovať. 

Skupinové masky sú také, keď dvaja alebo viacerí ľudia tvoria 

jednu vec, napr. veľkého draka, skupinu vedcov. Výhody: veľmi 

zaujímavé, veľká pravdepodobnosť ocenenia, zábava.    

Nevýhody: musí sa vyrobiť, ak spolužiaci nechcú spolupracovať, 

máte smolu. 

Masky podľa postáv: nezáleží, či napodobníte osobu z filmu 

alebo knihy, podstatné je čo najviac ju vystihnúť a nevynechať 

ani tie najmenšie detaily.  Môžete to robiť aj v skupine, napr. 
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Fašiangy v 1.A 

 

Saška Rejdugová, 4.A       Veronika Dunajská, 4.B   Sofia Janitorová, 4.A  Sandrička Asaro, 4.B  Lucka Bortlíková, 3.B  

 

Harry Potter, Hermiona, Ron alebo Červená čiapočka, vlk, 

babka. Možností je nekonečne veľa! Výhody: je to super, je 

skvelé vcítiť sa do niekoho iného. Nevýhody: niekedy je veľmi 

ťažké a drahé zohnať toľko vecí, aby ste sa na tú postavu 

podobali.  

Zaujímavé masky: učiteľ, učiteľka (99,9% šanca na úspech), 

dúha, slnko, stonožka, korytnačka, lupič alebo lupička, 

jednorožec (je zlatučký), detektívka, hriankovač (neviem, ako 

to spravíte, môžete to skúsiť), hamburger, mimozemšťan, 

rolka toaletného papiera, ceruzka... 

Nudné masky, ktoré si neoblečte, lebo v nich bude každý 

druhý človek: čarodejnica, princezná, víla, upír, kostlivec, kovboj, pirát.     Bianka Janitorová, 

7.A 
 

Krúžok šikovných rúk 

Aj naše detičky majú šikovné ručičky a tvorivé hlavičky, 

ktoré sa prejavujú na krúžku šikovných rúk. Žiaci radi 

tvoria, sú kreatívni, nechýba im radosť a chuť do 

vyrábania nových vecí. Krúžok krásne rozvíja jemnú 

motoriku a detskú fantáziu. Pozornosť venujeme rôznym 

druhom techník - cez strihanie, lepenie, maľovanie, 

skladanie a pod. Pracujeme s rôznymi materiálmi. Práce 

detí pravidelne skrášľujú priestory ZŠ. 
 

Paličkovanie 

Veľmi sa mi na krúžku páči. A nielen preto, že si výrobky 

môžem zobrať domov, ale hlavne preto, že je to výborná 

relaxačná činnosť, pri ktorej si oddýchnem a zabudnem na 

všetky nepríjemné veci. Je to krásne starodávne umenie a je 

fajn, že sa mu dodnes ľudia venujú. Spočiatku som sa bála, že 

to bude ťažké a že sa to vôbec nenaučím. Dnes už viem, že 

som sa obávala zbytočne. Je to podľa mňa veľmi jednoduché.          Sofia Janitorová, 4.A 

 

 

 

 

Paličkovanie je super krúžok a zároveň oddych od dopoludňajšieho učenia. Baví ma počúvať 

klepot drevených paličiek, na ktorých sú namotané farebné nitky od výmyslu sveta. 
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2.C i vzdelávanie baví, takéto 

kreatívne projekty a pomôcky 

robia žiaci radi. z 4.A! 

 

2.C vo veľrybe 

Aj pani učiteľka a žiaci z 2.C sú 

kreatívni, veď pozrite, aká 

veľryba Vás privíta pri vstupe 

do ich krásnej triedy. 
 

 

 

Prepletáme ich dokola a opakujeme si: „Krížim, preložím, krížim, alebo len preložím krížim.“ 

A potom už len jasáme, ako sa nám podarilo vytvoriť opäť krásnu farebnú kombináciu 

a upliesť úžasný čipkovaný výrobok. Keď sa to raz naučíš, ide to ako po masle.      

Simona Fabianová, 4.A 
 

Chemická show 

16.2.2018 k nám zavítali dvaja chemici, jeden muž a jedna žena. Ukázali nám veľa pokusov 

z oblasti chémie a fyziky, napríklad nafúkli balón vodíkom a priviazali ho o špagát, balón 

lietal, priložili k balónu malý oheň na dlhej kovovej palici, balón praskol, nastala explózia. 

Naučili nás vyrábať magnetické plastelíny a množstvo iných chemicko-fyzikálnych výrobkov, 

nestačili sme sa diviť a sledovať s nadšením, čo ďalšie nám predvedú. Chémia a fyzika je 

jednoducho super!   Anamarija Zaborski, 6.A 
 

VEDEC 

V Bratislave vedec, ktorý bol známy ako IQ, robil rôzne pokusy. 

Počas jedného pokusu sa celé laboratórium ponorilo do hmly. Keď sa 

rozplynula, pomyslel si: ,,Uf, ešte že sa nič nestalo!“ Ale stalo sa! 

Stvoril novú inteligentnú formu života. Keď nového tvora našiel v laboratóriu, začal ho skúmať 

pod mikroskopom. Uložil ho do misky. Sledoval, ako sa nová forma  vyvíja. Bolo vidno malých 

živočíchov. Začali sa zväčšovať. Začínalo to byť hrozné! Boli veľké ako dospelí ľudia. Začali ničiť  

mesto. No zrazu to zmizlo. Na základe toho vytvoril rádioaktívnu látku, s ktorou sa muselo 

veľmi jemne a opatrne manipulovať. Mali o to záujem rôzne firmy. Náš vedec si na sklonku 

života uvedomil nebezpečenstvo svojich vynálezov. Vedec sa rozhodol vrátiť v čase, vynašiel 

časostroj a ocitol sa v laboratóriu práve vtedy, keď objavil novú formu života. Sabotoval svoj 

vynález. Jeho pradedo prišiel o veľké peniaze, no zachránil ľudstvo! 

 Ľudia by nemali mať väčšiu silu, ako môžu zvládnuť! Opatrne s pokusmi!    Timko Kindl   4.B 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Environmentálny krúžok 

Okrem mnohých pokusov sme sa na environmentálnom 

krúžku venovali aj pomoci prírode, keď sme vyrábali 

recyklované drevené a plastové kŕmidlá pre našich 

operených priateľov, aby v zime nehladovali a radi sa k nám 
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vracali. Ukázali sme si, čo môže v našich pľúcach spôsobiť fajčenie, koľko cukru sa nachádza v 

desiatových sladkostiach a aj to, ako jednoducho dokážeme zafarbiť školskú sieťku 

syntetickými a aj prírodnými farbivami. Výsledky našich šikovných rúk môžete vidieť ako v 

areáli školy, tak aj na chodbách budovy druhého stupňa. 

Takéto krásne búdky vyrobili pre vtáčikov žiaci 7.A triedy!  

 

 

 

 

 

 

ERASMUS + 

Pokračujeme v projekte Erasmus+, teraz naši 

žiaci spolu s učiteľmi navštívili Taliansko, 

konkrétne Sicíliu. Žiaci spoznávali novú krajinu, 

kultúru, mali možnosť si zdokonaliť jazyk, 

nadviazať nové kontakty, reprezentovali školu 

a predvádzali svoje pokusy v angličtine.  
 

,,Konečne! Vybrali ma. Idem do Talianska!“ Celý pobyt nás sprevádzala dobrá nálada, ale 

i stres. Prezentovali sme fyzikálne pokusy, spoznávali krásy mesta Palermo. Ľudia v škole 

a v jej okolí boli veľmi milí a priateľskí. Verím, že aj ostatné deti budú mať možnosť zažiť to, čo 

ja.   Katarína Peschlová, 7.A 
 

Vo februári 2018 sme sa so školou vydali na projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+ 

do Talianska. Hneď po príchode sme sa zvítali s priateľskými domácimi Talianmi. Myslím, že im 

patrí veľké ,,GRAZIE" za to, ako 

nás prijali a ako sa o nás starali. 

Na Sicílii sme nestretli len 

Talianov, ale aj ďalších veľkých 

priateľov – Rumunov, Maďarov 

a Poliakov, s ktorými sme si 

projekt náramne užili. V 

Taliansku sme troška nakukli do 

domácej kultúry, ochutnali 

miestnu fantastickú kuchyňu, 

spoznali veľa nových priateľov z 

celej Európy, no najmä sa opäť niečo nové naučili nielen z fyziky, ale precvičili znalosti 

angličtiny a reprezentovali našu školu, naše mesto, naše Slovensko.   Tomáš Beláň, 9.A 
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Čítanie v Braillovom písme 

Akcia mi prišla veľmi zaujímavá a poučná, najviac sa mi páčilo, ako sme sa aj my na pár minút 

stali slepými a skúsili si, aké je to ťažké. Tma okolo mňa sa stala pre mňa obrovskou prekážkou 

a bol to jednoducho nezvyk otvoriť oči a nevidieť krásu sveta a denné svetlo. Je však super, že 

existujú práve audio knižky, vďaka ktorým aj zrakovo postihnutí môžu mať pôžitok z kníh. 

Ukazovali nám ich staršie prevedenia, zvuk bol vtedy nahrávaný na páskach, teraz už je to však 

ľahšie a dostupnejšie, pretože sa nahrávajú na cédečká. Taktiež je vo všeobecnosti známe 

Braillovo písmo, ktoré pomáha slepým ľuďom čítať knihy. Slepí ľudia majú totiž so stratou 

zraku vylepšený jeden základný zmysel –  hmat. Omnoho lepšie dokážu rozoznávať predmety 

okolo seba ako my. Veľmi krásne boli aj reliéfy v knihách. Knihy boli väčšinou o pamiatkach 

a najkrajších miestach na svete a ukazovali nám aj knihy pre slabozrakých, v ktorých bol text 

písaný väčším písmom ako v našich učebniciach. Všetci asi poznáte vodiacich psov, aj o tých 

sme sa niečo dozvedeli: najčastejšie plemená, ktoré sa vychovávajú za vodiacich psov sú 

labrador, zlatý retríver a vlčiak. Týchto psov by sme taktiež nemali vyrušovať a nášho psa by 

sme k nemu nemali vodiť, lebo to je preňho nepríjemné a keby vznikla bitka, pán vodiaceho 

psa by si mohol ublížiť. V neposlednom rade sme si spomínali aj to, ako sa k takýmto ľuďom 

správať a ako im pomáhať a spríjemniť deň. V obchode pomôcť s nákupom, na zastávke sa ich 

opýtať, na aký autobus idú a potom im pomôcť s nástupom do autobusu, zle ich nenavigovať 

a správať sa k nim seberovne. Aj slepí ľudia vedia čítať, dokonca aj písať pomocou špeciálneho 

prístroja - Pichtov stroj, nie je však vôbec ľahký a o písaní to platí tiež.    

      Karolína Fabianová, 7.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkonočné zajačie kreácie 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde sa spieva 

v jednej našej ľudovej pesničke. To, že sa 

Veľká noc už nezadržateľne blíži, cítime na 

každom kroku. Šikovné ručičky detí z 1. stupňa 

sa pustili do práce a vytvorili veľkonočných 

zajačikov od výmyslu sveta. Postupne sme si 

nimi vyzdobili naše chodbové priestory. Pri 

takejto krásnej výzdobe sa zastavovali nielen 

naši žiaci, ale aj učitelia a rodičia, všetkým 

nám vykúzlila úsmev na tvári a vyčarovala 

dobrú náladu. Výrobou veľkonočných 

zajačikov  sme sa zapojili do medzinárodného 

súťažného projektu e-Twinning pod názvom: 

Hoppy Easter. 
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Marec – mesiac knihy 

Marec začala 1.C čítaním, prišla k nám pani 

Malovcová (babička žiaka z 1.C), ktorá im prečítala 

rozprávky, deti počúvali a relaxovali, pretože aj 

čítaním môže človek relaxovať a oddychovať. 

Dokonca i 7.A nezaháľa a pripravila menším 

žiakom z I. stupňa akciu s názvom Čítame 

mladším. Žiaci museli dávať pozor, aby vedeli 

vypracovať aktivity, ktoré si pre žiakov siedmaci 

pripravili. 

 

1. Na Veľkú noc nám nosí vajíčka. 

2. Na farme sa vyliahlo malé žlté... 

3. Prvý jarný mesiac.  

4. Na Veľkú noc maľujeme... 

5. Biely a mäkký ako perina je... 

6. Na jar ... snežienky. 

7. S veľkým červeným kalichom 

v záhrade rastie... 
 

Karolínka Groneová, 7.A 

 

Pospájaj si jednotlivé 

čísla. Veľa šťastia! 

Karolínka Groneová, 7.A 

 

Som spletený z prútia vŕby 

a môj koniec zdobí farebná 

stužka. Čo je to? 

Červeným kalichom a 

mohutnými listami dohliada na 

parky, lesy a záhrady. Čo je to? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Osemsmerovky, jazykolamy, hádanky a tajničky, čo na to 

povedia tie naše hlavičky? 

 

1. 
  

          
   2.                 

  3. 
  

          
   4. 

  

              
 5. 

  

        
    6. 

 
          

    7. 
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lúka, huba, vták, les, 

medveď, sova, strom, 

amok, mrak, jar, hmla, 

dážď, kvet, ovca, buk, 

dub, med, had 

Jaroslav Dohnal, 4.A 

 

1. Smiešne zviera v ZOO. 

2. Pani, čo ťa vychovala. 

3. Nástroj na strihanie.  

4. Číslovka.  

5. Čistiaci prostriedok na riad. 

6. Svetadiel. 

7. Číslovka 
 

Ivanka Pálešová, 2.B 

 

snežienka, marec, narcis, rýchlik, jar, 

kuriatko, ryža, kužeľ, ementál, okno, seno, 

listy, ľan, ľalia, cícer, morka, slnko 
 

Bianka Janitorová, 7.A 

1. Má to uši, veľké zuby a skáče to. 

2. Je to oválne a nájdeme to v kurníku. 

3. Studené ročné obdobie.  

4. Prvý jarný mesiac.  

5. Je to malé, žlté a pekné. 

6. Zapletené prúty 
 

Katarína Peschlová, 7.A 

 

Nevidíme to, ale cítime, nikdy to 

nechytíme, je to ale nádherné. Čo je to? 
 

Je to malé a je to znak Veľkej noci. A má to 

dlhé uši. Čo je to? 

Hanka Miznerová, 5.A 

 

 

   

 

TAJNIČKA _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

   

5.       
   

   

6.             

7.            
     

Nájdite v našej jarnej osemsmerovke 17 slov a vylúštite výstižný jarný odkaz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J L Ú K A H U B A V 

M E D V E Ď M A A T 

J A R R S T R O M Á 

S O V A USMEJ N A D O K 

H M L A É O K Á K L 

P K V E T V D Ž SA E 

M E D O Č C U Ď A S 

S H A D I A B U K E 

 

1.           
   

 

2.         
    

  

3.               

4.       
      

s n e ž i e n k a s 

š c e r a m u u i I 

r b m j a r y ž a C 

e a e ľ i ý č e i R 

c p n a ľ ch r ľ m a 

í o t l s l n k o n 

c k á i i i ch n r á 

o n l a d k e z k a 

j o ú l i s t y a ! 

1.           
   2.                 

3.         
    4.           

  

  

5.                 

6.                 
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Náš rodný jazyk slovenský, 

treba sa učiť stále, 

sú to naše záväzky, 

je nám to všetkým známe. 
 

Musíme sa vzdelávať, 

je to jazyk našej matky, 

nové slová nachádzať, 

veď život je krátky. 
 

Nina Nováková, 7.A 

 

Ypsilóny, íčka, 

o nich je jedna knižka. 

Z tej knižky sa stále učíme, 

svoje hlavy trápime. 

Aj keď je to ťažké, 

slovenský jazyk si vážme. 

Musíme si predsa náš národ uchovať, 

aby sa naň nedalo zabúdať. 

Erik Rusinko, 7.A 

 

Naša národná brána, 

to je slovenčina. 

K vzájomnému porozumeniu,  

kľúč ku hľadaniu. 
 

Nášho krásneho domova, 

nášho domáceho práva. 
 

Je naším druhým domovom, 

možnosťou k hovoreniu rodným jazykom. 

Karolína Fabianová, 7.A 

 

 

Slovenčina je náš rodný jazyk,  

vedieť slovenčinu je odjakživa náš zvyk. 

Od narodenia sa ju učíme, 

za tento jazyk všetci ručíme. 
 

Učenie má byť zábava, 

v škole sa učíme už od rána. 

Do školy rada chodím, 

učením slovenčiny si budúcnosť potvrdím. 

Laura Príkazká, 7.A 
 

 

Naši predkovia sa tu narodili 

a slovenský jazyk vytvorili. 

Naši predkovia si ho bránili, 

celé dni a roky tým strávili. 
 

V škole si slovenský jazyk hájme, 

 slovenčinu radi majme. 

Slovenčina je potrebná, 

pre nás všetkých základná.   

Katka Peschlová, 7.A 

 
Slovenčina a jej príbeh 
Kde bolo, tam bolo, bola planéta Slovenčina, v ktorej 

malo dôležitú funkciu mesto Veta. Veď viete, bez 

tejto planéty by sme sa ani my dnes nevedeli 

porozprávať. Akú funkciu má veta? A čo tak jej 

neodmysliteľné časti - vetné členy: podmet, 

prísudok, predmet... Porozprávame Vám príbehy 

GRAMATIKY. 

Okienko čitateľskej gramotnosti 

Čítame, čítame, veľa sa učíme. Čítame, čítame, nové veci 

spoznávame. Čítame, čítame, vedomosti si rozširujeme. 

Čítame, čítame, lebo sa aj dobre bavíme. Ale keby sme 

nemali našu slovenčinu, náš krásny materinský jazyk, náš 

ľubozvučný jazyk, asi veľa by sme sa nenaučili, vedomosti 

nerozšírili, nové veci nespoznali.  Množstvo dejateľov bojovalo za náš jazyk. Ako? Slovami, 

veršami. My si takisto našu slovenčinu vážime a našimi básňami si ju obhajujeme!  
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SYNTAX 

         Letela som vesmírom v mojej rakete a tu zrazu som zbadala 

malú planétu medzi hviezdami. Volala sa Slovenčina. Raketa na 

nej pristála a ja som sa rozhodla preskúmať túto zvláštnu planétu.  

         Po dlhom hľadaní nejakého človeka, som natrafila na starú nízku ženu, ktorej z  očí sršala 

múdrosť. Prisadla som si k nej a začala sa vypytovať všetko o tejto krajine. Dlho sme sa 

rozprávali. Ona ma zoznámila s mnohými príbehmi. A jeden z nich vám teraz prerozprávam ja. 

Táto stará múdra žena mi povedala, že býva vo veľkom meste s názvom Veta. Má dvoch 

synov, ktorí sa volajú Podmet a Prísudok. Vždy boli hraví a milí, ale jedného dňa, keď ich išla 

ráno zavolať na raňajky, nenašla ich v posteliach. Veľmi sa naľakala. Prehľadala celý dom a 

záhradu, vypytovala sa ľudí v meste. Ale márne. Akoby sa pod Podmetom a Prísudkom 

prepadla zem. Od tých čias mesto akosi posmutnelo, zbledlo. Aj obyvatelia boli skormútení. 

Celá krajina sa zdala byť taká neúplná. Nikto nevedel prečo, ale všetci vedeli, že musia Podmet 

a Prísudok nájsť. Tri dni a tri noci hľadali bezradní obyvatelia mesta Veta dvoch bratov. 

Sklamaní a unavení sa vrátili domov. Ale zrazu zbadali, že pred domom ich čakajú Podmet 

a Prísudok. Rozbehli sa za nimi a povedali im, aká bola bez nich krajina opustená. Bratia 

vedeli, že spravili veľkú chybu, keď chceli utiecť z domu a sľúbili, že už navždy zostanú pri 

svojich najbližších a nikdy ich neopustia. 

         Stará zhrbená žena dokončila príbeh a pobrala sa domov za svojimi synmi Podmetom 

a Prísudkom. Ja som sa tiež odobrala do mojej rakety a vrátila sa domov. Tiež ku svojim. 

Pretože pri našich najbližších je nám najlepšie.  Nina Nováková, 7.A 
 

Gramatika a jej synovia 

Kde bolo, tam bolo, žila raz Gramatika, ktorá mala 2 synov: Podmet a Prísudok. Títo synovia 

mali ešte bratrancov, ale tí v tomto príbehu nie sú až takí dôležití. Táto rodinka si spoločne 

nažívala v meste Veta. Keď  raz Podmet a Prísudok odišli do sveta spoznávať krajinu, tak sa 

začalo mesto Veta rútiť a ľudia na inej planéte začali hovoriť: „Išiel na výlet.“  „KTO???“  

„Rozbil drahú vázu.“  „ČO???“ „Ničomu nerozumieme, vety a veci nedávajú zmysel!“  

Gramatika okamžite napísala svojim synom: Drahý podmet a prísudok, okamžite sa vráťte, je 

to s nami zlé!!! Ľudia nevedia komunikovať, nevedia vytvárať zmysluplné vety a dochádza 

k nedorozumeniam. Keď sa  obaja vrátili, pochopili, že ich miesto je v meste Veta a ľudia mohli 

konečne písať: Peter išiel na výlet. Pes rozbil drahú vázu. Všetko bolo tak, ako malo byť.

 Katka Peschlová, 7.A 
 

Mesto Syntax 

V jednom peknom meste s názvom Syntax žila raz matka Gramatika so svojimi synmi 

Podmetom, Prísudkom, Vetným základom, Predmetom a Prívlastkom. Najstarší bol Podmet a 

Prísudok. 

Často museli robiť prácu za menších a ani matka Gramatika im nevenovala toľko 

pozornosti ako ostatným synom. Tajne dúfala, že Podmet a Prísudok to pochopia a nebudú 
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žiarliť, ale nestalo sa tak. Jedného dňa mali zadané také veľké 

množstvo domácej práce, že to ani za celý deň nestihli. Večer sa 

dohodli, že nasledujúci večer z mesta odídu. Cez ďalší deň sa 

dôkladne pobalili a najedli. Ako povedali, tak aj urobili. Večer o ôsmej sa nenápadne vytratili. 

Nebolo po nich ani chýru, ani slychu. Keď sa to ráno matka Gramatika dozvedela, premohla ju 

hrôza. A nielen ju. Veď všetkým obyvateľom mesta Podmet a Prísudok chýbali, pretože vety, 

ktoré hovorili, nedávali zmysel. Začali ich hľadať. Našli ich až o dva dni a  už aj Podmet a 

Prísudok vedeli, čo urobili. Keď uvideli matku Gramatiku, radostne jej zakývali.  

Ospravedlnili sa jej a matka gramatika im sľúbila, že už toľko práce dostávať nebudú. 

Všetko sa dobre skončilo a život v meste sa vrátil do starých koľají. David Svitek, 7.A 
 

Nahnevaný PODMET 

Bola raz Gramatika Syntax, ktorá mala veľa detí. Žili na planéte Slovenčina v meste Veta. Jej 

najsmutnejšie dieťa bol jej syn Podmet. Jeho zamestnanie bolo určovať funkcie osôb v meste 

Veta. Ľudia ho nemali radi, lebo je to zložité určovať na písomkách. Závidel svojmu bratovi 

Prísudku, lebo toho mali ľudia radi, lebo sa jednoducho určuje. Jeho zamestnanie bolo určovať 

činnosť osobám. Raz sa Podmet rozhodol, že ujde. Vydal sa na výpravu za lepším životom. 

Prešiel 5 000 riadkov, 10 strán, obišiel každé písmeno, až dorazil do mesta Otázka. „Nie! 

Slovenčina! Test z podmetu!“ kričia deti. „Ja som sa neučila!“ smutne oznámila Paula. Deti 

napísali test dobre a všetky deti dostali jednotky. Podmet sa to dozvedel a tešil sa, a tak sa 

vrátil do mesta Veta za svojou rodinou.  Erik Rusinko, 7.A 
 

DELENEC a DELITEĽ?  

Gramatika Syntax žila so svojimi  7 synmi v meste nazývanom Veta. Podmet a Prísudok boli 

najdôležitejší, pretože toto mesto bez nich nedávalo zmysel. Vetný základ, predmet, 

Príslovkové určenie, Prívlastok, Prístavok im závideli,  a preto sa im posmievali a robili im zle. 

Jedného dňa sa Podmet a Prísudok rozhodli z mesta Veta odísť. Keď odišli z mesta, nastal 

chaos. Mesto nemalo význam.  V meste sa nevedelo kto a čo má robiť. Po meste sa len tak bez 

zmyslu pohybovali Predmet, Prívlastok, Príslovkové určenie...  Tak sa bratia dohodli, že nájdu 

Prísudok a Podmet. Našli ich v neďalekom meste Matematika, kde sa už chystali premenovať 

na Delenca a Deliteľa. Bratia sa im ospravedlnili a spoločne prišli domov. Mesto Veta znovu 

dávalo zmysel a bratia sa naučili, že jeden bez druhého by sa nezaobišli.  

       Gabriel Dunajský, 7.A 

Radíme autorom kníh 
Každé dieťa, každý dospelý človek má svoje predstavy o tom, čo chce čítať, čo ho baví. Keď 

príde do knižnice, každý vkročí do toho oddelenia, ktoré ho najviac zaujíma. Autori kníh 

prinášajú stále nové témy, nové knihy. Aj naši žiaci majú svoje predstavy o knihe – o čom by 

mala byť. Veríme, že sa tieto témy niekto pokúsi spracovať do novej knihy, možno to 

v budúcnosti aj naši žiaci spracujú. Ponúkneme Vám aj inšpiráciu – úryvky.  
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Môj obal a moja kniha  
Katka Majdlenová, 4.B 

 

Môj obal a moja kniha 
Soička Scherhaufer, 4.B 

 

Môj obal a moja 
kniha – návrhy od 2.C 

 

Svet minulosti 

Svet minulosti je kniha pre každého preto, lebo sa dostane hneď do 

deja, ktorý sa začína hodinou dejepisu, prenesieme sa do záhadného 

sveta, kde spoznáme veľa vynálezcov a objaviteľov, ktorí pomohli 

svetu napr.: Einstein, Leonardo Da Vinci, ale aj s Herodotosom - otcom 

dejepisu.  
 

Einstein (úryvok z knihy Svet minulosti) 

,,Au,“ povedala som, keď som dopadla na pevnú zem. ,,My sme spadli 

do knihy!“ vykríkla Klára. A naozaj neklamala, ocitli sme sa na strane 

32, na ktorej bolo písané o Einsteinovi. Zrazu som  za sebou niečo  

začula, otočila som sa a za mnou bol živý Einstein. Hovoril nám 

o zákonoch fyziky, po piatich minútach prestal a dal každému z nás do 

ruky Rubikovu kocku, nikto nevedel, čo s ňou robiť. Potom nám 

povedal, čo s ňou máme robiť. Zrazu nás niečo transportovalo na 

ďalšiu stranu. Ešte pred odchodom nám stihol zakývať.   

 Hanka Miznerová, 5.A 

 

 Cestovanie časom a priestorom  

Táto kniha nás zavedie do minulosti, kde sa stretnete s významnými 

osobnosťami a budete môcť ovplyvniť osudy mnohých ľudí, meniť aj 

históriu, avšak je vždy potrebné myslieť na dôsledky zasahovania do 

osudov ľudí. Vedeli ste, že niektoré reformy a zákony dejateľom 

poradili práve obyčajní ľudia? Kto je vedec Michal a o aké významné 

udalosti sa zaslúžil?  
  

Vedec Michal  a povinná školská dochádzka   
(úryvok z knihy Cestovanie časom a priestorom) 

Vedec Michal zostrojil časopriestorovú dieru. Premiestnila ho do 

Bratislavy  do Starého mesta, konkrétne do 17. storočia. Bol to deň 

korunovácie Márie Terézie. Michal sedel pred ňou. Vedel, že ak niečo 

urobí, môže zmeniť celý priebeh dejín. Plne si uvedomujúc toho, čo 

chce spraviť, to urobil. Postavil sa a povedal: „Navrhujem reformu 

o povinnej školskej dochádzke.“ Návrh prešiel, bola nastolená povinná 

školská dochádzka. Zrazu sa vedec ocitol vo svojej pracovni. 

V neďalekom papiernictve si zakúpil učebnicu vlastivedy pre 3. ročník 

základných škôl. Dejiny ostali také, aké majú byť. A zato, že chodíme 

do školy, vďačíme vedcovi Michalovi. Cestovanie v čase je poučné, ale 

veľmi nebezpečné.  Timotej Kindl, 4.B 
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Čo sa ukrýva v školskej lavici?  

Kniha, ktorá rozpovie tajomstvá školskej lavice. V lavici sú  u niektorých 

pozoruhodné veci. Ja v nej mám len to najnutnejšie. Čiže úplný poriadok. 

Niektorí moji spolužiaci si v lavici nechávajú zošity. Podľa mňa je to 

zbytočné. Niektorí v lavici majú veľký neporiadok, ohryzky z jablka, 

nedojedené chleby a akékoľvek papiere. Táto kniha prináša množstvo 

užitočných rád a poučení. 

Zápach (úryvok z knihy Čo sa skrýva v školskej lavici?) 

Cez prestávku Jano jedol chleba, no už zvonilo a on si chlieb napchal do 

lavice, akoby sa cez prestávku nič nestalo a lišiacky sa na mňa usmial. Asi  

tým chcel povedať, že mám byť ticho. Na druhý deň sme sa presádzali. 

Ivana si sadla na Janovo miesto a žalovala, že má v lavici chlieb. Pani 

učiteľka vyberala chlieb z lavice. Ešte 2 dni nám smrdela trieda. Jano sa 

poučil. A vy by ste si mali ponaučenie zobrať tiež.  Timotej Kindl, 4.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tajomstvá knižnice  
Polnoc má magickú moc, práve o polnoci sa odohráva 

množstvo zaujímavých príbehov a zaujímavé príbehy 

sa odohrávajú aj v knižnici. Veď práve tam máme 

možnosť objavovať jedinečnosť príbehov 

a prostredníctvom čítania si aj zdokonaľovať svoju 

čitateľskú gramotnosť. Množstvo detí si robí aj 

čitateľské denníky, aby si zapamätali, čo čítali, čo bolo 

pre nich prínosom. Čitateľské denníky si robia aj žiaci našej školy. Ale čo sa stane, keď sa dvere 

knižnice zatvoria a nastane polnoc?  
 

Svet kníh 

Bol raz jeden svet, v ktorom žili knihy. Boli tam knižnice, sochy kníh, smeti na roztrhané knihy 

a podobne. Svet kníh bol úplne iný ako internetový svet. Knihy sa navzájom hrali, mali svoje 

inštitúcie a písali si listy. Volám sa Emília a som tá najmenšia kniha zo sveta kníh, napísali ma 

pred týždňom. Zatiaľ bývam v hoteli, ale čoskoro sa presťahujem aj s otcom a mamou do 

nášho domčeka. Nesťažujem sa, lebo mám vlastnú policu, na ktorej spávam sama. Rada 

chodím do Knihoškoly. V škole sa naučím o sebe veľmi veľa nových informácií, nestačím sa im 

čudovať. Náš nový domček by mal vyzerať ako otvorená kniha, v ňom by som mala mať 

vlastnú izbu, v ktorej bude aj perfektná polica. Náš dom je najkrajší zo všetkých domov. 

V Knihohoteli nebolo zle, ale nie je nad to mať vlastné bývanie.     Anamarija Zaborski, 6.A 
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Stratený Pinnochio 

Každú noc sa v každej knižnici oživia všetky knihy. Jedného dňa, keď knihy ožili, stalo sa toto. 

Pipi Dlhá Pančucha a Harry Potter spolu s Analfabetou negramotnou sa vydali hľadať 

strateného Pinnochia.  Počuli zvesť od Džepeta, že Pinnochio sa stratil. A  ešte 

pred tým, ako sa vydali na cestu, ktosi zakričal: „Choďte do poslednej uličky 

v knižnici!“ Tak sa teda vydali na cestu. A ako putovali po rôznych stranách 

kníh, stretli zlodejov, ktorí vždy túžili po zlatom poklade Pipi Dlhej 

Pančuchy. Chytili Pipi a vtiahli do auta. No Harry Potter vyčaroval 

policajtov a policajti zavreli zlodejov do väzenia. „To bolo o chlp,“ 

povedala Pipi. Pokračovali, v ceste stretli temného čarodejníka. Harry 

Potter s ním išiel bojovať, Pipi temnému čarodejníkovi vytrhla prútik 

a on sa rozutekal. V knihe, v ktorej sa písalo o svetadieloch, konečne 

zazreli Pinnochia. Išli s ním naspäť do jeho oddelenia a on sa vrátil 

naspäť do svojej knihy.   Timotej Kindl, 4.A 
 

Knihomoľ Max 

Bola polnoc, z knižnice bolo počuť iba zvláštne zvuky. Na druhý deň ráno boli všetci 

zamestnanci knižnice vo veľkom zmätku. Prečo? Zmizli  totiž všetky knihy!!! Ľudia nevedeli, čo 

ďalej. Veď sa hovorí, že bez kníh sú nahé všetky národy. Nezmizli iba knižky zo školskej 

knižnice, zmizli totiž všetky knihy na svete. Ľudstvo to nepredpokladalo, nevedeli, ako sa 

k tomu postaviť. Polícia ihneď začala konať. Našla útržky strán kníh, ktoré ich zaviedli 

k Maxovi. Kto je Max? Max je knihomoľ, rád číta a vymýšľa nové príbehy. V Maxovom dome 

vládlo ticho. Max sedel na posteli a mama mu vravela: „Vynes smeti!“ Max si z toho nerobil 

ťažkú hlavu. V hlave mu vírili myšlienky, ako využiť to, že má v dome z ničoho nič všetky knihy 

sveta. Asi keď je knihomoľ, knihy priťahuje, preňho je stále záhadou, ako sa uňho objavili. Max 

išiel vyniesť smeti. Uvidel políciu. Ako správny knihomoľ sa vedel vynájsť, poznal tajomstvá 

a záhady knižiek, bol kamarátom mnohých rozprávkových postavičiek. Vynašiel portál do kníh 

a s postavami z rôznych príbehov zažil množstvo dobrodružstiev. Každému raz chýba domov, 

aj Maxovi sa zachcelo ísť domov, túžil po maminom objatí, po kamarátoch. Povedal si: „Knihy 

by mali slúžiť každému, každý by mal zažívať čaro knižných dobrodružstiev.“ Knihy vrátil späť 

na ich pôvodné miesta, polícii mal čo vysvetľovať. No len jedno tvrdil: „O polnoci je knižnica 

plná tajomstiev, ak ich chcete odhaliť, musíte sa o polnoci do knižnice vybrať a čakať.“ 

 Jaroslav Dohnal, 4.B 
 

Učte sa konať dobro alebo konajte dobro 

Bola raz jedna knižnica, ktorá bola veľmi čarovná. Chodili do nej strašidlá, ktoré sa v nej učili. 

Nielen ľudia chcú byť vzdelaní, ale aj strašidielka. A ako sa učili? Vedia strašidielka čítať? 

Nevedia! Učili sa totiž od všetkých rozprávkových bytostí. Rozprávkové bytosti totiž majú 

množstvo skúseností. Prekonávali prekážky, bojovali so zlom, ale najdôležitejšie, čo sa 

strašidielka učili, je, že dobro vždy víťazí, preto aj strašidielka by mali konať dobro ako aj ľudia. 
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Tipy na čítanie od 2.B 

 

No všetci sa máme čo učiť,  či už sú to strašidielka alebo ľudia. A keď už kohút trikrát 

zakikiríkal na znak začínajúceho sa rána, dali si veľkú syrovú pizzu, ktorá bola posypaná 

čarovným práškom.  Čarovný prášok ich opäť zavial do ich sveta a knižnica opäť bola prístupná 

pre malých i veľkých čitateľov.   Samuel Staudt, 4.B 
 

Čitateľské tipy 
Marec je mesiacom knihy. Skúste tieto dni nesedieť 

za mobilom alebo televíziou, ponorte sa do hlbín 

kníh. A že neviete, čo by ste mohli čítať? Aj na to tu 

máme odpoveď! 

 Metchild Glaserová: Strážcovia príbehov  

Dobrodružný a krásny príbeh, ktorý je vhodný 

pre dievčatá. 

 Caleb Krisp: Ivy Pocket – chodiaca pohroma 

a Ivy Pocket – neriadená strela   

Čo sa stane, ak má diamant, ktorý dokáže zabíjať 

ľudí, v rukách odvážna dvanásťročná sirota? Je 

to veľmi pekná a napínavá knižka, aj keď trochu 

predvídateľná...  

 Rachel Renné Russellová: Denníky mimoňky 

Kniha je  pre desať až jedenásťročných, ľahko sa 

číta a je vtipná.  

 Mirka Novysedláková: Prísne tajný denník Miry 

Danesovej 

Keď prečítate trochu ťažšie čitateľnú prvú 

tretinu, dostanete sa do časti, kde sa to celé 

rozbehne. Denníky veľmi nečítam, no tento sa 

mi páčil.  

 Sita Brahmachari: Červené lístie 

Ďalší z krásnych príbehov Sity Brahmachari. Ak 

chcete, môžete si prečítať aj ostatné knihy od 

tejto autorky: Artičokové srdcia, Jazmínové nebo 

a Už zase lietam.   

Bianka Janitorová, 7.A 
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Svetový deň bez mobilu 

6. február  je deň, kedy by sme mali vypnúť svoje mobilné telefóny, 

máme totiž možnosť odpútať sa od nich, od ich škodlivého vplyvu – 

závislosti, zdravotným problémom.  Rozhliadame sa okolo seba a čo 

vidíme? V električke ľudia surfujú na mobile, hrajú sa hry, 

prezerajú si FACEBOOK, fotia sa na INSTAGRAM. Ideme do 

reštaurácie, ľudia pri jedle hľadia do mobilu, kamaráti sedia vedľa seba a píšu si 

cez mobil. Prídeme do školy a denno-denne vidíme žiakov cez prestávky hrať sa 

na mobilnom telefóne. Kde je hranica? Čo je zdravé a čo nie? Kde sú tie 

kamarátstva, keď deti chodili von na ihrisko, keď deti cez prestávky sa spoločne 

rozprávali? Svetový deň bez mobilu má svoj význam. Tento deň je tu práve pre 

VÁS, aby ste nestrávili celý deň pohľadom na mobilný telefón, ale aby ste si vypli mobil na celý 

deň. Je to výzva, hoci už 6. február je za nami, skúste si dať výzvu sami pre seba a aspoň raz do 

týždňa si mobilný telefón vypnúť.   
 

Svet bez mobilov by vyzeral asi tak, že každý by sa musel stretávať a posielať listy, aby sa 

vôbec mohol s niekým porozprávať. Ľudia by sa viac stretávali a videli, takže by mali lepšiu 

kondičku. Takže by to ľudstvu prospelo. Síce veľa ľudí by prišlo o prácu, ako napríklad ľudia, 

ktorí vymysleli internet.   Daniel Sabo, 4.A 
 

Deň bez mobilov by som si nevedela vôbec predstaviť, ale keby nejaký taký deň existoval, tak 

by som určite bola s kamarátkami a užívali by sme si, že sme spolu.  Dominika Čelovská, 4.A 
 

Čo tým získate? 

Upevňujete si zdravé sociálne väzby, kamarátstva, môžete sa prejsť po čerstvom vzduchu 

s Vašimi blízkymi. Vaše myslenie sa bude uberať úplne iným smerom. Choďte pozrieť 

priateľov, zoberte deti von na ihrisko. Oddychujte, buďte všetci aspoň na jeden deň 

nezastihnuteľní. Ako sa dohodnúť s kamarátmi na stretnutí? V minulosti mobily neexistovali. 

Vopred sa dohodnite na mieste a hodine stretnutia. Dobrý priateľ príde, takto to robili aj Vaši 

starí rodičia, prarodičia. Čo im chýbalo? Práveže nič, mali šťastné detstvo, ktoré pri každej 

príležitosti trávili s kamarátmi, zažívali rôzne dobrodružstvá, ich fantázia nepoznala hranice. 

Mobily ju len obmedzujú, tvoria virtuálne priateľstvá. Vypnutie mobilného telefónu je 

i zdraviu prospešné, oddýchnu si Vaše oči, prsty, vypne Váš mozog. Oddýchnete si od 

každodenného stresu, napätia. Nepremrhajte dni na mobile. Píšte, tvorte, objavujte, buďte 

slobodní. Tak kedy bude Váš DEŇ BEZ MOBILU?  Anamarija Zaborski, 6.A 
 

Ako chcel byť počítač knihou 

V Ronovej izbe sa nachádzal počítač, ktorý bol veľmi smutný. Ľudia boli neustále na mobile, 

tablete, alebo si čítali knihu. „Zmením sa,“ povedal počítač. „Stanem sa knihou! Knihy 

prinášajú múdrosť, vzdelanie, budem sa vzdelávať. Ale ako?“ Počítač si urobil kostým knihy. 

Zvnútra si napísal text. Potom vybehol na ulicu a hodil sa na zem. Jeden pán ho zdvihol. Zľakol 
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sa! Uvidel knihu a v nej bola obrazovka! Pán ho nechal ležať na zemi. „Takto to nejde,“ hovoril 

si počítač. Nakoniec mu niečo napadlo. „Stiahnem si z internetu elektronické knihy a budem 

ich skúmať a listovať v nich!“ Počítač zažíval tiež možnosť byť v mnohých príbehoch a mal 

z toho radosť.  Čítať knihy je lepšie ako byť na počítači!  Jaroslav Dohnal, 4.B 
 

Mobilománia 
Dnešný svet je plný internetu, wi-fi sietí, webových stránok, Googlu, Facebooku, Instagramu 

a hoaxov. Viacerí mladí ľudia navštevujú často internet a rôzne web stránky, ktoré ponúka. 

Sú na tom závislí a je to akoby ich únik od reality. Škola je ťažšia, doma od nás rodičia 

vyžadujú zodpovednosť, máme pocit, že si s nikým nerozumieme... A internet nám dáva 

slobodu, môžeme ísť a objavovať svet bez hraníc, nikto 

nám v ňom nerozkazuje... Dokonca sa objavuje aj nový 

fenomén tzv. mobilománia, závislosť na mobile, jeho 

neustále používanie. Internet aj mobilné telefóny majú 

nespočetne veľa výhod, ale aj neuveriteľne veľa nástrah 

a reálnych nebezpečenstiev. 
 

Aké nebezpečenstvá?  

 Webové stránky s nevhodným, nepravdivým alebo nebezpečným obsahom. 

 Na týchto stránkach nájdeš neskutočné množstvo hoaxov (klamlivé informácie, ktoré v 

tebe vytvoria nesprávnu predstavu o niečom, čo si počul). 

 Na sociálnych sieťach ťa môže ohrozovať veľa neznámych ľudí, ktorí ťa môžu vydierať, 

obťažovať. Natrafíš tam aj na hackerov, ktorí môžu zneužiť tvoje osobné údaje alebo 

príspevky na sociálnej sieti.  
 

Nie je dobré, aby ste na internete riskovali. Existujú 

rôzne spôsoby ochrany účtov na sociálnych sieťach, 

napr. schvaľovanie žiadostí tak, že ju musíš najprv 

človeku potvrdiť, kto z tvojich priateľov môže vidieť 

tvoje príspevky a pod. Keďže sa už internet používa 

čoraz častejšie na mobilných telefónoch, vzniká až 

„mobilománia“. Trendom je mať čo najlepšie a čo 

najnovšie telefóny, hrať sa hry na telefóne, u mladých ľudí je časté nutkanie pozrieť sa na 

mobil, už konečne si zahrať nejakú hru, pokračovať v hre. „Nech už konečne zvoní,“ ozýva sa 

z lavíc. Hraním na mobile prichádzame o bežné radosti v živote, o sociálne kontakty, t.j. 

kamarátov, hry v prírode a pod. Nadmerným bytím na mobile strácame aj skutočných 

priateľov a poškodujeme si zdravie.   
 

Ako sa zbaviť „mobilománie“? 

 Vypĺňaj si voľný čas inak ako bytím na mobile (choď sa prejsť, pozvi kamarátov von, 

maľuj si, píš si denník a pod.). 
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 Cez deň si mobil vypni aspoň na hodinu a popros rodičov, nech ti ho uložia na nejaké 

ťažko dostupné miesto. 

 Nerozprávaj o hrách alebo sociálnych sieťach medzi priateľmi. 

 Ak počúvaš hudbu cez mobil, použi namiesto neho rádio. 

 S priateľmi sa stretávaj osobne, udržiavaj fyzický kontakt. 

 Zober si namiesto mobilu knihu a zažívaj svet dobrodružstiev a zaujímavých príbehov. 
 

Knihománia 
Viacerí z Vás by povedali, že nie je vôbec zlé, keď človek neustále číta, pretože sa nehrá na 

mobile a nemrhá časom. Už veľakrát sme vyzdvihli potrebu čítania a vyhýbania sa hraniu na 

mobile a počítačoch. Čítanie zlepšuje gramatiku, fantáziu, tvorivosť.  Knihománia, ako sme 

tento fenomén nazvali, je však čiastočne obmedzujúca a je veľmi podobná mobilománii. Tu 

je niekoľko dôvodov, ktoré sa vyskytujú u niektorých 

žiakov. 

 Mnohí žiaci čítajú aj počas hodín, pričom nedávajú 

pozor na hodinách, uniká im učivo, ani po 

upozornení neodložia knihu. Takéto čítanie ich 

oberá o vedomosti a pochopenie učiva. 

 Pokiaľ máme zlé podmienky na čítanie (nedostatok 

svetla, zlá poloha), poškodzuje nám aj zdravie. Pri 

čítaní kníh musíme dbať aj na svoje zdravie, mnohí 

čítajú za rôznych podmienok, zhoršuje sa im takto 

zrak, mnohí sú zhrbení.  

 Paralyzuje nás od priateľov a rodiny. Mnohé deti sa pri čítaní zatvoria do izby a sú tam 

celý čas samé. Je dobré sa niekedy odpútať od čítania a venovať sa svojej rodine, 

priateľom. 

 Obmedzuje nás v pohybe. Pri čítaní sme stále v jednej a tej istej polohe, čo má 

negatívny vplyv na našu chrbticu, kĺby, kosti. Aj od čítania si musíme oddýchnuť a mať aj 

trošku pohybu.  
 

Ale čo mám robiť, keď už som na knihách doslova závislý a neviem bez nich byť ani minútu? 

Ako sa toho zbaviť?  

Je to jednoduché - treba sa zamestnať niečím iným a nemyslieť na knihy. Tu je zopár možností 

na zabavenie aj bez knižky.  

 Skús písať nejaký príbeh i TY! Zahraj sa na svojho obľúbeného spisovateľa a buď ako on. 

 Začni športovať, šport ti pomôže odreagovať sa. 

 Nájdi si nejaký zaujímavý krúžok, napr. keramiku či šikovné ruky. Oba sú veľmi tvorivé 

a naplňujúce. 

 Tráv čas s priateľmi a pokiaľ TI bude vôňa stránok veľmi chýbať, urob to, čo v prvom 

bode.    Karolína Fabianová, 7.A 
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Poznáš mince? Nakresli, ako vyzerá jedno euro, 

tridsaťšesť centov. Koľko mincí budeš potrebovať? 

Over si svoje počítanie, povedz 

oteckovi/mamičke, aby ti skontrolovali 

správne výpočty. 

1. Spočítaj všetky okná v tvojom 

dome/byte a pripočítaj súčet čísiel 

kalendárneho roka. 

2. Spočítaj všetky dvere a odpočítaj 

počet členov tvojej rodiny. 

3. Spočítaj počet izieb vo vašom dome 

a vynásob ich číslom 2. 

4. Vynásob číslom tri počet stoličiek 

vo vašom dome.  

 

 

Čítajme, ale aj počítajme! 

Čitateľská gramotnosť je v dnešnom svete veľmi dôležitá a upozorňujeme 

na ňu v každom našom čísle a ponúkame rôzne aktivity na jej 

precvičenie, pretože si uvedomujeme, že bez správneho porozumenia 

v budúcnosti ťažko vyplníme dotazníky, otázky, na ktoré sa nás budú 

pýtať, nesprávne si môžeme vysvetliť mnohé zmluvy a dokumenty, 

s ktorými sa stretneme. Takisto je dôležitá aj finančná gramotnosť. Veď 

potrebujeme si v obchode spočítať peniažky, potrebujeme si vedieť kúpiť 

mnohé veci a pritom i ušetriť, keď pôjdeme na dovolenku, potrebujeme si zistiť 

výhodnejší kurz. Tento rok naša škola dokonca získala i finančné prostriedky na podporu 

finančnej gramotnosti (Naši matematici). Zameriavame sa nielen na čitateľskú, ale aj na 

finančnú gramotnosť.  
 

Zamyslite sa. Jedným z predmetov na našej škole je matematika. Na čo je dobrá? Prečo sa ju 

vlastne učíme? Kde ju využijeme? Veď sú to len samé čísla! No v tom sa mýlime, 

matematika je dôležitejšia, než si vieme predstaviť. Predstavte si tu situáciu, keď vojdete do 

obchodu, vyberiete si tyčinku, prídete k pani predavačke, podáte jej tú tyčinku, na ktorú si 

už brúsite zuby, ona vám povie: „Jedno euro aj tridsaťšesť centov.“ A čo budete robiť 

potom, keď nepoznáte čísla na kovových minciach? Koľko jej mám dať? Na toto je dobré 

vedieť matematiku. Lebo matematika je všade okolo nás. Skúste sa teraz pozrieť okolo seba 

a zamyslieť sa. Koľko izieb má váš dom? Koľko dverí tu máme? Ako by vyzeral svet bez 

matematiky?  

Karolína Gröneová, 7.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dával si pozor na matematike? Tak potom ti tento príbeh nebude robiť problém! Pohodlne 

sa usaď, zober si pero alebo ceruzku, naštartuj mozgové závity a hor sa do toho! 
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Tvoje výpočty: 

Tvoje výpočty: 

Tvoje výpočty: 

Tvoje výpočty: 

Jarmok v hlavnom meste 

Jedného dňa sme sa vybrali na mestský jarmok u nás v meste, konajúci sa na Hlavnom 

námestí v Bratislave. Tohtoročnou témou boli výrobky z tradičných remesiel z oblasti 

Slovenska. Naši rodičia nás tam vzali, aby sme spoznávali naše kultúrne bohatstvo a pomáhali 

ho odovzdávať ďalej, ale aj preto, aby sme sa naučili správne počítať a hospodáriť s peniazmi. 

Ja a môj mladší brat sme si vzali naše vreckové, veď ktovie, na aké pekné veci tam natrafíme. 

Netrvalo dlho a Paťkovi, môjmu mladšiemu bratovi, sa zapáčili sviečky, ktoré boli vyrábané 

z včelieho vosku. V stánku ich bolo veľa, veľa všemožných tvarov a veľkostí. Boli poukladané 

do veľkého obdĺžnika – mal 6 riadkov a v každom bolo po 7 sviečok.  
 

1. Koľko sviečok bolo na predaj? 

 

 
 

 „Tých sviečok je tu veru neúrekom, konkrétne ____. Si si istý, že si dokážeš z takého množstva 

vybrať?“ spýtala som sa Paťka. Môj braček chvíľu blúdil pohľadom po sviečkach, no o chvíľu 

presne vedel, ktorú chce. „1 euro, poprosím,“ povedala predavačka. Peťko siahol rukou do 

vrecka a vylovil jednu 50 centovku, dve 20 centovky a jednu 2 centovku.  
 

2. Koľko majú peňazí? Bude to stačiť? 

 

 
 

„Máme _____. To ne/stačí!“ (zakrúžkuj správnu možnosť) povedala som Paťkovi a narýchlo sa 

ospravedlnila predavačke. Snáď nám mama ešte požičia! 
 

3. Koľko by im mama mala dať? 

 

 

Mama nám ochotne požičala ____ centov. „Môžete chodiť po celom jarmoku, ale o tretej 

buďte naspäť tu a dávajte si pozor!“ zakričal za nami otec. Veru, medzi stánkami sme sa 

motali celú večnosť. Akoby aj nie, keď tam bolo také množstvo krásnych vecí! No napokon 

sme sa predsa len vrátili k rodičom. Prezradili nám, že nám kúpili balenie, v ktorom bolo 14 

perníkov. Paťko hneď zhrabol všetky perníky. „Hej!“ zvolala som. „Paťko, spravodlivo sa rozdeľ 

so sestrou!“ rozkázala mama. 
 

Koľko perníkov mal každý?  

 

 

Takto to bolo správne. Každý mal ___ perníkov. Bol to skvelý deň, dúfam, že jarmok bude 

takýto skvelý aj budúci rok.  Bianka Janitorová, 7.A 
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1.B 

 

2.C 

 

Aj keď si maličký, čítaj, čítaj, počítaj a pritom sa zabávaj a vzdelávaj!  
 

1. Aké peniaze sa používajú v Anglicku?  2. Koľko centov je 4,58 €? 

A/Libry.  B/ Doláre. C/Koruny. A/458.         B/45,8.          C/450,8. 

 

3. Koľko eur je 21 centov?   4. Akou menou sa platí v Chorvátsku? 

A/ 0,21.  B/ 0,021. C/ 0,0021.          A/ Kunami.      B/ Levmi.      C/ Forintami. 

 

4. Keď máme 72 eur a náš kamarát má   5. Akú menu použiješ v Srbsku? 

4-krát menej, koľko máme dokopy? 

A/ 90.  B/ 100.      C/ 110.   A/ Dináre.      B/Forinty.      C/ Doláre. 

 

6-5 bodov: Vo finančnej gramotnosti boduješ! Je fajn, že vieš, čím sa kde platí, určite to 

v budúcnosti využiješ. Len tak ďalej! 

4-3 body: Nie si na tom veľmi zle, ale nemysli si, že teraz budeš učiť ty svoju učiteľku 

matematiky. Je ešte veľa vecí a operácií, ktoré by si sa mal naučiť a vedieť poriadne. 

2-0: Na zlepšenie treba úsilia ako maku a času tiež. Matematika ťa zrejme veľmi neláka, ale 

uvidíš, že sa to s chuťou a odhodlaním zmení a z teba vyrastie slušný matematikár!  

      Karolína Fabianová, 7.A 

Valentín 

Valentín patrí nielen zaľúbeným, ale aj všetkým, 

ktorí radi povedia pekné a milé slová blízkym, 

kamarátom. Tento rok sme sa rozhodli prísť na 

znak lásky a dobra medzi ľuďmi na Valentína 

v červenej farbe. Dokonca i tí, ktorí doma 

nemajú červené tričká, nohavice, symbolicky si 

na seba niečo červené dali.  

Takmer každý rozmýšľame, ako by sme 

vyjadrili vďaku a lásku našim rodičom, 

kamarátom, blízkym alebo aj partnerom. 

Valentín je krásny sviatok. Vnáša do ľudských 

sŕdc lásku, pochopenie a priateľstvo. Nikto by 

nemal byť na Valentína sám. Vždy existuje 

niekto, komu na nás záleží. Môže to byť aj len jedna osôbka z tých siedmich miliárd ľudí na 

planéte, no predsa je a ja verím, že ju v tento deň obdaríte maličkosťou, ktorá však má pre nás 

veľký význam. Aj u nás na Cádrovej sme mali možnosť druhých obdarovať krásnymi slovami, 

myšlienkami, povzbudením. Mali sme valentínsku poštu, do valentínskej schránky mali 

možnosť naši žiaci povzbudiť druhých a napísať im milé slová, mnohí to aj využili.  

       Bianka Janitorová, 7.A 
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Prichádza jar! 

To je dar! 

Kvety sa zobudili,  

radosť nám dali, 

zvieratá prišli, 

stromy ozeleneli.  

Zajkovia sa zobudili. 

Veľká noc príde. 

Timotej Kindl, 4.A 

 

Deň zamilovaných 

 

Je to tu už o chvíľku, 

daj najavo, že miluješ svoju 

VALENTÍNKU. 

Všetko, čo na srdci máš, 

na VALENTÍNA jej to dáš. 

Lásku, nehu, poďakovanie 

a aj kyticu a bonboniéru poprípade. 

Určite sa poteší tomu TVOJMU daru. 

Samuel Zemeš, 8.A 

 

1.A 

 

Zázračné výrobky lásky 
 

Ako prvý si pripravte náhrdelník 

lásky. Jeho príprava je veľmi 

jednoduchá. Zaobstarajte si: 

fialové bavlnky, drôtik a dva malé 

magnety. Drôtik vytvarujte do 

kruhu a začnite obmotávať 

fialovou bavlnkou, keď už to 

máte, na konce drôtiku prilepte 

magnety. Keď chcete, aby vám 

pomohol nájsť tú pravú lásku, 

musíte ho pobozkať. Pre lepšiu predstavivosť ponúkame  aj ilustráciu. 
 

Prsteň pravdy je takisto dobrou pomôckou, ktorá pomáha nájsť si pravú 

lásku. Príprava je veľmi jednoduchá. Pripravte si: bronzovú obruč zo zlatníctva, červený kryštál 

či drahokam a taviacu pištoľ. Na obruč prilepíte taviacou pištoľou červený kryštáľ a hotovo. 

Aby začal fungovať, musíte ho jeden raz otočiť doprava,  prsteň ukáže, 

ako budete žiť po svadbe. UPOZORNENIE! Tento výrobok je určený len 

pre dievčatá, ktoré sú ešte slobodné! Pre lepšiu predstavivosť 

ponúkame  aj ilustráciu. 
 

Náušnice spánku sa vyrábajú už trochu ťažšie, ale dá sa to zvládnuť. Sú 

vhodné, ak z dôvodu lásky nemôžete zaspať a stále myslíte na svojho 

milého. Pripravte  si: drôtik a farebné koráliky. Najprv si ohnite drôtik a potom naň nastrčte 

pestrofarebné koráliky. A hotovo. Keď nebudete vedieť zaspať, dajte si ich a povedzte, že 

chcete sladko spať, už si len ľahnite a zatvorte oči. Pre lepšiu predstavivosť ponúkame  aj 

ilustráciu.    Hanka Miznerová, 5.A 

Veľká noc  

Vedeli ste, že... Chodenie do kostola, svätenie bahniatok 

a košíkov s rôznymi veľkonočnými dobrotami, maľovanie 

vajíčok, šibačka...To všetko všetci dôverne poznáme, ale ako je 

to za našimi hranicami? Ako ostatní obyvatelia na Zemi oslavujú 

tento sviatok? Aké sú u nich ich tradície a zvyky? My Vám to 

veľmi radi prezradíme. 
 

Írsko: Tento štát (na 

severozápade Európy 

v Atlantiku) taktiež Veľkú Noc 

oslavuje ako smrť Ježiša Krista a jeho vzkriesenie. Veriaci 
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Grétka Bertová, 3.B 

 

Matej Kovalčík, 1.B                                  Nelka Halaganová, 1.B                               Tomáš Mjartan, 1.B                  
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chodia najmä na Veľký piatok a Veľkonočnú nedeľu do kostolov. Veľký 

piatok je u nich bez alkoholu, je totiž zakázané ho v tento deň 

predávať. Viacerí z Vás asi viete, že Írsko je práve vďaka pivu celkom 

známe. V sobotu po Veľkom piatku maľujú kraslice a tie potom tvoria 

aj ich sviatočnú výzdobu v domovoch. Výzdobu ďalej tvoria aj 

zajačikovia a kvety, ktoré sú práve symbolom jari a znovuzrodenia. 

V Írsku majú dané aj odevy, ktoré by ste mali nosiť počas týchto 

sviatkov. Tento odev by sa mal skladať iba z nových šiat, lebo tento 

sviatok symbolizuje najmä znovuzrodenie a vzkriesenie. U žien by ho mali tvoriť žlté šaty 

a k tomu biele topánky a ako doplnky do vlasov majú byť zelené stužky. Podľa tradície toto 

nové oblečenie prináša jeho nositeľovi čistotu a nový štart do života. Íri schovávajú vajíčka na 

Veľkonočnú nedeľu, kedy majú aj veľkolepý obed. V ten deň ich deti usilovne hľadajú po 

záhradách a okolí. V Írsku je populárne aj kotúľanie vajíčok. Táto súťaž je veľmi jednoduchá      

- pomocou lyžičky alebo paličky kotúľajú svoje vajíčko až do stanoveného cieľa a najrýchlejší 

vyhráva. 

 

 

 

 

 

 

 

Grécko: Na jar by Vás v Grécku určite aspoň niekto privítal takouto vetou: „Kalo Paska!“ Asi je 

Vám jasné, že to v preklade znamená šťastná Veľká noc. Gréci tieto sviatky oslavujú naozaj 

úplne inak ako my a veľmi ma to zaujalo. Na náš Zelený štvrtok, oni majú Červený štvrtok. 

Prečo červený? V tento deň totižto maľujú vajíčka. Tieto vajíčka priveľmi nezdobia, 

jednoducho ich namaľujú na červeno. Toto červené vajíčko má predstavovať krv Ježiša Krista, 

lebo aj v Grécku tento sviatok pre viacerých znamená smrť a znovuzrodenie Krista. Pred 

samotnou Veľkou nocou však Gréci držia 40-dňový pôst. Ďalšou červenou tradíciou je varenie 

tzv. majirice, čo je v Grécku červená polievka z vnútorností. Ešte pred ochutnaním tejto 

„dobroty“ Gréci chodia na sobotňajšiu polnočnú omšu v kostoloch, kde sa celé hodiny modlia 

a nakoniec kňaz v tme prinesie sviecu s ohňom z Jeruzalemu. Oheň sa ďalej udržuje aj 

v ďalšom pokračovaní - obyvatelia so zapálenými sviečkami odídu von z kostola a čakajú na 

ohňostroj a potom sa začne „vaječná bitka“, pri ktorej sa rozbíjajú červené vajíčka, ktoré si 

každý pripravil. Je to súťaž, lebo každý do vajíčka ťuká, až kým nepukne. Najsilnejšie vajce 

vyhráva a majiteľovi prináša šťastie a zdravie. 
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Zajko Zázračník 1.C 

 

Hanka Malovičová, 3.B 

 

Šibal zajačik 

Ty si šibal, zajačik! 

Kde si ukryl korbáčik? 

Zdá sa, že ho milý zajko 

vymenil za krásne vajko. 

Theo Desnos, 2.B 
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 Gréci si, samozrejme, po dlhom pôste doprajú, na stole nájdete všetko možné od tzatziky po 

jahňacie mäso a víno.   Karolína Fabianová, 7.A 
 
 

Holandsko: Predzvesťou pôstu a Veľkej noci v Holandsku je fašiangový karneval. Obyvatelia 

miest a dedín sa prezliekajú do masiek a vychádzajú do ulíc oslavovať. Aj v poslednú pôstnu 

nedeľu vyjdú deti z kostolov na sprievod ulicami a navštevujú domy. V rukách nosia palmstok 

– kríž vyzdobený stužkami, ovocím a chlebom v tvare kohúta. Domovy sú vyzdobené kvetmi. 

Tulipány, hyacinty, narcisy, rozkvitnuté vetvičky čerešne, jablone, ktoré sú zdobené vajíčkami 

a inými ozdobami, krášlia každú domácnosť. Deti maľujú vajíčka v škole, ale ja doma. Rodičia 

ich potom schovávajú v záhrade a deti ich potom hľadajú. Holanďania nemajú veľmi tradičné 

veľkonočné jedlá. 
 

Nemecko: Vo väčšine nemeckých rodín je veľkonočný zajačik a 

veľkonočné vajíčka neoddeliteľnou súčasťou osláv Veľkej noci. 

Zajačik tradične skrýva vajíčka v záhrade a deti sa ich snažia nájsť. 

Na severe krajiny sú veľkonočné vajíčka gúľané alebo hádzané z 

kopcov a svahov hrádzí. Deti milujú súťaženie medzi sebou, 

nechávajú svoje vajíčka spustiť dole piesočnými pahorkami, víťazom je ten, ktorého vajíčko 

bude po skotúľaní v celku.   Karolínka Groneová, 7.A 
 

Rusko: Zaujímavosťou je, že Rusi všetky jedlá počas veľkonočných sviatkov konzumujú 

studené. Vajíčka maľujú tak, že ich uvaria vo vode s cibuľovými šupkami. Nasleduje hra, v 

ktorej sa snažia rozbiť súperovo vajíčko bez toho, aby poškodili to svoje. Ak sa im to podarí, 

môžu si zaželať to, po čom túžia.   Bianka Janitorová, 7.A 
 

Neverím! Zajko! 

Volám sa Katka. Mám desať rokov. Je deň 

pred VEĽKOU NOCOU, práve odbila jedenásta 

hodina. „Mami, už idem spať,“ povedala som. 

„Dobrú noc!“ Nevedela som dlho zaspať. 

Otáčala som sa naľavo, napravo, stále nič! 

Zrazu som začula kroky. Zasvietila som. 

„Áaaaaaaaaa!“ Stál tam ZAJKO. ,,Milá Katka! Ja som zajac Zázračník.“ 

Nevedela som, či neomdliem. „Ty si Veľkonočný ZAJKO?“ ,,Áno! Rozdávam 

veľkonočné zážitky. Odkiaľ ich mám, to ti nemôžem povedať. Musím mlčať. 

Prezradím ti len toľko, že  pracujem spolu s ELFAMI a VÍLAMI. Vyrábame aj 

veľkonočné vajíčka.“ „Ahááá! To bol teda naozaj  zážitok!“ pomyslela som si ráno. Uverí mi 

niekto? „Neverím! Zajko Zázračník?“ divili sa kamaráti.  Sandrička Asaro,   4.B 
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Miška Deáková, 3.B 

 

Veronika Kovalčíková, 3.B 

 

Ideme! 

Keď sa prúty minuli,  

tak sa všetci náhlili.  

Utekajme k potôčiku 

a hneď potom na lúku. 
 

Prišiel k Jane mládenec, 

kraslíc mal už za hrniec. 

Vstávaj Jana lenivá! 

Vyšibem ťa, nech si zdravá! 
 

Simona Fabiánová, 4.A 

 

Veľkonočná koleda 

Veľká noc už prišla, 

zajačik sa chystá. 

Ty, Anička, choď po vodu 

a ty, Kubo, po kosu. 

Korbáč treba prichystať 

a dievčatá vyšibať. 

Juraj V.,2.B 

 

Na Veľkú noc radosť všade,  

na poli, ba aj na záhrade. 

Dievčence kraslice maľujú 

a chlapci korbáče chystajú. 

Veľká  noc sa blíži, 

vajíčka sú po celej chyži. 

Sotva Anička vstala, 

voda ju celučkú zmáčala. 

Janko sa smeje a vodu leje, 

Anička, Anička zdravá mi budeš,  

na túto šibačku niky nezabudneš. 

Klárka Teplická, 2.B 

 

 

Ako to má byť? 

Veľkonočný zajko, maľuje si vajko. 

Kuriatko si korbáč chystá,  

bude zábava dozaista.  

Baranček už vodu leje,  

dievčatko sa z okna smeje. 

Dievčence sú pripravené, 

chlapci klopú nám  na dvere! 

Soňička Horváthová, 2.B 

Oliver Tomko, 5.A 

 

Zajkovia, 1.A 
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Zajkovia, 1.A 

 

Bláznivá Veľká noc 

Ľudia v niektorých štátoch si na vianočný stromček 

vešajú uhorky, niekto by si pomyslel, že sa zbláznili. 

A ako by vyzerala taká bláznivá Veľká noc? Možno sa 

nechajte unášať fantáziou. „Pomóc, sliepočky prestali 

niesť vajíčka! Nastala kríza vajíčok!“ hovorila 

reportérka v televíznych novinách. Ľudia panikárili: 

„Panebože, veď sa blíži veľkonočné obdobie!“ No ľudí toto nezlomilo: „Veď v každom z nás sa 

skrýva výmyselník a umelec, len ich v nás musíme objaviť!“ A tak sa veru aj stalo. Nestačili by 

ste sa diviť a krútiť hlavami. Čože ľudia ešte nevymysleli! 

Namiesto vajíčok namaľovali jablká a hrušky. A keď už 

sme pri netradičnom, tak to ešte aj okorenili. Rozhlas 

hlási: „Dievčatá, tento rok sa bude oblievať malinovkou 

a šibať sa bude uhorkou! Toto je štátne nariadenie!“ 

Ľudia hlavou pokyvovali, ale chlapci – huncúti, tí sa len 

potešili a pekne si to vychutnali. Dievčatá mali dilemu: 

„Šibanie uhorkou, ale čím ponúknuť chlapcov?“ 

„Vyrobíme pre nich hračky, za šibanie budú dostávať 

vlastnoručne vyrobené veci.“ Takáto  Veľká noc trvala tri 

dni a tri noci. Keď chlapci išli vyšibať dievčatá, zobrali si 

malinovku a uhorky, dievčatá namaľovali jablká. Po 

troch dňoch a troch nociach začali sliepočky opäť klásť vajíčka, 

ale prečo nekládli, to zostáva záhadou, tradície je potrebné 

zachovávať, ale možno sem-tam je ich dobré niečím okoreniť.    

  Timotej Kindl, 4.B 
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Robko Weber, 3.B 

 

Už sa všetci tešíme, 

na Veľkú Noc čakáme. 

Vajíčka už maľujeme, 

pre výslužku si pôjdeme. 

Korbáče si pletieme, 

dievčatá oblejeme! 

Alan Rakický, 

Denis Artim, 3.B 

 

Lilly Mateová, 5.A 
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Úžasná šibačka 

Bol druhý apríl, čiže Veľkonočný pondelok. Síce vonku ešte 

iba vychádzalo slnko, no ja som už po minuloročnom incidente 

bola na nohách a pripravená hocikedy vybehnúť z domu 

a schovať sa pred šibačmi.    

Minulý rok som sa totiž zobudila príliš neskoro na to, aby 

som sa pripravila na studenú spŕšku, ktorá ma čakala za dverami 

izby. Osobne som za zvyky v iných krajinách. V Rakúsku zajačik nosí 

sladkosti a ľudia ich potom môžu hľadať. No neznie to lepšie, ako 

keď vás majú naháňať so studenou vodou a potom ešte poriadne 

vyšibať? A navyše ešte chcú odmenu! My sa nadrieme, aby sme 

prichystali tie najkrajšie kraslice a mali výzdobu a potom im ich 

máme dať šibačom. Ale späť ku mne, sedela som na posteli 

a snažila zachytiť každučký zvuk či náznak toho, že sa šibači blížia. 

Chvíľu som počula, ako ktosi klope na vchodové dvere. Rýchlo som 

vybehla z dverí a šplech. Vyprskla na mňa všetka voda a na nohách ma zaštípal korbáč. „Zase 

neskoro,“ povedala som si. Aj napriek hnevu som sa začala smiať.   

Toto bola asi najlepšia Veľká noc, akú som zažila. Teším sa na ďalšiu.  
 

Nájdete v texte Úžasná šibačka všetky výrazy, ktoré súvisia s Veľkou nocou? Ak áno, 

podčiarknite ich. Koľko ste ich našli? __________Koľko ich našli Tvoji rodičia?________ 

Porovnajte si ich. Kto z Vás je pozornejší?   Karolína Groneová, 7.A 
 

Ako vznikla Veľká Noc? 

Ešte veľmi dávno neexistovala Veľká noc, ľudia ani zvieratká 

sa na tento sviatok nepripravovali. Príroda rozkvitala 

a prebúdzala sa, ale lesnej víle Margarétke sa nepáčilo, že 

ľudia príchod jari neoslavujú a chcela pre nich spraviť aspoň 

menšiu oslavu, aby si na chvíľku oddýchli od svojej náročnej 

práce, ktorej bolo v minulosti naozaj ako maku. „Musím 

ľuďom nejako pomôcť! Ale čo zmôžem ja, taká maličká lesná 

víla úplne sama? Budem potrebovať pomoc!“ rozhodla sa Margarétka, a tak začala zháňať 

pomoc všade v lese. Opýtala sa kvetov, či by tentoraz nemohli kvitnúť trochu viac a zvlášť 

bahniatkam pomohla čarovným zaklínadlom vzrásť do krásy. Stromy sa veselili a prebúdzali  

sa aj všetky zvieratká a ich koruny sa odrazu plnili voňavými kvetmi, ktoré boli od bielej farby 

až po ružovú. Včeličky ich usilovne opeľovali a Margarétka naďalej všetko kontrolovala. „Toto 

však ľudí nezaujme a nevytvoria žiadny sviatok, ani si nedajú deň voľna! Musia sa k nám pridať 

aj zvieratká,“ usúdila Margarétka.  
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KURIATKA v 1.C 

 

Na environmentálnom krúžku deti merali, koľko cukru je v jednotlivých potravinách, obsah 

cukru je pripevnený ku každej potravine. 
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Zašla za kravičkami a povedala: „Na jar je dobrá tráva, tak sa vždy dobre najedzte, aby ste 

dávali veľa mliečka. Vy sliepočky zase znášajte veľa vajíčok a ja ešte niečo s nimi 

vymyslím,“ dávala Margarétka rozkazy a vrátila sa naspäť do lesa. Počas cesty neustále  

myslela na to, ako ľudí zaujať. „Už som spravila všetko... Tak čo ešte?“ V sobotu (teraz už v 

sobotu pred Veľkonočnou nedeľou) prišla k vŕbam a povedala: „Milé vŕby, zhoďte mi pár 

konárov, aby som ich aj s ostatnými vílami mohla zapliesť.“  

„Dobre,“ odvetili a o chvíľu už Margarétka aj so sestrami robili korbáče. V ten istý deň 

v noci sa víly vybrali na všetky statky v blízkosti Bratislavy. Ako Margarétka rozkázala, tak aj 

sliepočky urobili - v kurínoch bolo nevídane veľa vajíčok a víly ich všetky pestro nafarbili 

a priložili k nim upletené korbáče. Na druhý deň ich obyvatelia statkov našli a čudovali sa: 

„Kto to sem asi tak dal?“ Odvtedy ľudia veria, že keď budú celých 5 dní mať voľno a budú 

tráviť čas spolu a spravia všetko to, čo im príroda v to ráno dala, vyplatí sa im to 

a v budúcnosti budú šťastnejší a šťastie bude vždy pri nich stáť. Nikdy netreba zanevrieť na 

sviatky a hlavne nie premrhať čas, ktorý môžete stráviť spolu pekne pokope ako rodina! 

 Karolína Fabianová, 7.A 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veľká noc a sladkosti 

Určite aj Vy doma vypekáte pri príležitosti veľkonočných sviatkov, očakávate návštevy, 

kupujete sladké. Na tom nie je nič zlé, ale všetkého veľa škodí.  
 

Prečo nie priveľa sladkostí a koláčikov? 

Asi každý z nás pozná to, keď nám rodičia hovoria, že sa nemáme 

prejedať sladkosťami. A nie je to len tak. Okrem pokazených 

zubov môžu byť zodpovedné za alergie, astmu, ekzémy či 

tráviace ťažkosti a niektoré sú dokonca považované za 

rakovinotvorné. Sladkosti sa tiež spájajú s hyperaktivitou u detí. 

Nejde však len o biely cukor obsiahnutý v čokoládkach, lízankách 

či sladkých nápojoch a podobne, ale najmä o rôzne ďalšie prísady 

ako emulgátory, konzervačné látky, farbivá a iné.  
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Dobroty 

Jeme chutné koláče, 

nechodíme do práce. 

Dáme si aj halušky 

od našej babičky. 

Vyšibeme mamičky, 

dostaneme cukríčky. 

Kamarátky šibeme, 

vajíčka dostaneme. 
 

Daniel Sabo, 

Gabriel Vauquelin, 

4.A 

 

Ak denne jeme nejakú tú čokoládku, zopár cukríkov, lízanku, sladkú 

čokoládovú tyčinku a iné dobroty, ktoré sú plné cukru, koledujeme si 

o vážne zdravotné problémy. Radšej na Veľkú noc uprednostnite 

ovocie, zeleninu, keď už siahnete po sladkom, dbajte na mieru.  

  Karolínka Groneová, 7.A 
 

Sladké je veru škodlivé, naše deti to vedia, dokonca sa takýmito 

problémami zaoberajú aj na environmentálnom krúžku. Čím 

obdarúvať šibačov a návštevy? Čo keď prídu šibači a my nemáme 

sladké? 

Bežne sa ako výslužka za oblievanie a vyšibanie dávajú peniaze, 

čokoládové alebo namaľované vajíčka a mnoho ďalších sladkostí. Je to 

však nezdravé a pre šibačov je to každý rok stereotypné. A prečo to celé trochu neozvláštniť 

práve samotnou výslužkou? Ponúkame zopár nápadov na peknú a aj zaujímavú výslužku pre 

Vašich otcov, synov, strýkov, dedkov, bratrancov alebo aj kamarátov z vášho okolia.  
 

 Uterák, tričko alebo hrnček so zaujímavým citátom, napr. najlepší syn. 

 Cédečko obľúbeného speváka alebo počítačovú hru.  

 Zaujímavú sci-fi knihu (chlapci majú najradšej práve takýto žáner, ale môžete to skúsiť 

aj s chlapčenskými denníkmi). 

 Pokiaľ je šibač malý a má rád TRANSFORMEROV, BATMANA, SPIDERMANA alebo iných 

MARVEL HEROES, tak mu kúpte nejakú figúrku s podobizňou jedného z nich. 

 Starší chlapci majú radi hodinky alebo zaujímavý náramok (dopredu si zistite). 

 Môžete vybrať darček podľa záujmov, ktoré má vo voľnom čase, napr. pokiaľ chlapec 

rád kreslí, kúpte mu skicár a súpravu fixiek. 

 Dobrý nápad je aj návšteva zábavného parku či nejakého pekného miesta na túru. 

Dúfam, že sa nápady budú páčiť a použijete ich nielen tento rok, ale aj ďalší, ďalší a ďalší.  

Karolína Fabianová,  7.A 

Súťažili sme – ľaľa, tu sú naše výsledky 

SLOVENSKÝ JAZYK 

Hviezdoslavov Kubín 

Básne, krásne príbehy a iné ukážky sú neodmysliteľnou súčasťou súťaže Hviezdoslavov Kubín, 

ktorá sa na našej škole konala 1.3.2018 v troch kategóriách. I. kategóriu reprezentovali žiaci 

2.-4. ročníka, v prednese poézie sa na prvom mieste umiestnila Klára Teplická, druhé miesto 

získala Dominika Čelovská a tretie miesto získala Ema Garajová. V prednese prózy sa na prvom 

mieste umiestnila Katarína Majdlenová, druhé miesto získala Tereza Gregorová a tretie 

miesto získal Adam Božík. V II. kategórii našu školu v prednese poézie bude prezentovať 

Hanka Miznerová a III. kategóriu bude reprezentovať Nina Jelšíková z 8.A. Prajeme veľa 

úspechov. 
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ŠPORT 

Bedminton 

V krajskom kole bedmintonu žiakov základných škôl našu školu 

reprezentovalo jedno dievčenské a jedno chlapčenské družstvo. Z dievčat 

nás reprezentovala Karolína Fabianová a Karolína Gröneová zo 7.A. 

Chlapci reprezentovali v zostave s Oliverom Novysedlákom z 5.A 

a Dávidom Svitekom zo 7.A. Naši žiaci sa nezahanbili a bojovali do 

posledného košíka.  

 
Basketbal 

V okresnom kole basketbalu žiakov základných škôl naša škola 

obsadila 2. miesto. Školu reprezentovali: Beláň (9.A), Zemeš 

(8.A), Svitek, Bachratý a Herceg (7.A), Bajza B., Rehuš, 

Tomaščin a Bachratý (6.A), Gregor (5.A).  Len tak ďalej! 

 
MATEMATIKA 

Matematika mnohých baví, rozvíja logické myslenie, preto aj tento 

rok sme sa zapojili do matematickej olympiády. V školskom kole 

sme mali niekoľko žiakov, ktorí sa zapojili a boli úspešní. Našu školu 

reprezentoval Oliver Novysedlák z 5.A, ktorého matematika veľmi 

baví. Dokonca patrí medzi úspešných riešiteľov okresného kola 

matematickej olympiády. Blahoželáme!  

 

Ak sa budú chcieť budúci rok zapojiť do tejto súťaže aj iní žiaci, máme tu pre Vás niekoľko 

odporúčaní. Kto je dobrý recitátor? 

 Mal by uzdržiavať očný kontakt. 

 Správne artikulovať. 

 Na hodnotenie vplýva aj správna mimika tváre a pohyby rúk, gestikulácia. 

 Mal by vedieť meniť hlas, ak je priama reč, treba ju zdôrazniť, odlišovať postavy. 

 Spisovne rozprávať, mäkčiť, dodržiavať interpunkciu, pauzy. 

 Precítiť text a rozumieť textu.  

Aby mohol dobre rozumieť textu, je dôležité položiť si nasledovné otázky. Kto je to dobrý 

čitateľ? Ako možno dobre porozumieť textu a vcítiť sa do básne, príbehu? 

 Dobrý čitateľ pre porozumenie musí si text aj niekoľkokrát prečítať.  

 Mal by čítať pomaly, jasne, zrozumiteľne. 

 Mal by si dávať otázky na porozumenie textu. 

 Mal by vedieť prerozprávať text ukážky.   Katarína Peschlová, 7.A 
 

DEJEPIS 

Vo februári sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády, na ktorej som sa zúčastnila ja a 
Hugo Bajza zo 6.A triedy. Po registrácii nás rozdelili do tried. Prvá časť olympiády bola z 
regionálnych dejín Bratislavy. Túto časť sme mali všetci rovnakú. Druhá časť bola rozdelená 
podľa ročníkov. Otázky boli náročné, ale zvládli sme ich a stali sme sa úspešnými riešiteľmi. 
Boli sme veľmi radi, že sme sa olympiády zúčastnili a úspešne sme reprezentovali našu školu.
     Elizabeth Deutsch, 8.A 
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Nevšedné rozprávky 

Rozprávky má každý rád, niektorí rodičia čítajú rozprávky 

deťom, keď ešte boli v maminkiných bruškách. Pripomenieme 

Vám ich význam. V minulosti mali rozprávky úplne iný cieľ. 

Poslucháčov  - či už tých malých alebo dospelých -  mali odradiť 

od konania zla natoľko, aby si nikto nedovolil čo i len na zlé 

pomyslieť. Známe rozprávky (tak ako ich poznáme) sú len veľmi 

zjemnené verzie pôvodných verzií. Stačí si prečítať pôvodné 

príbehy, ktoré zozbieral Pavol Dobšinský či bratia Grimmovci, 

hneď pochopíte, že bez úpravy by sa deti, ale aj dospelí naďalej rozprávok báli a  vyhýbali sa 

im. Nie vždy v rozprávkach víťazilo dobro nad zlom, no v dnešnej dobe asi nepoznáme 

rozprávku, ktorá by nekončila šťastným koncom. Čo ste možno nevedeli o rozprávke Malá 

morská víla? V pôvodnej verzii sa píše, že sa Ariel dostala na breh a vďaka čarovnému 

nápoju sa jej chvost zmenil na dve nohy. Avšak trpí bolesťami pri každom kroku, no aj tak 

pre princa tancuje. Jemu sa však tanečnica nezapáči a za ženu si berie inú. V novej verzii si 

však princa zoberie práve Ariel a všetko sa dobre skončí.  

Tamarka Dimunová, Veronika Štajgárová, 7.A 
 

Obsah rozprávok sme upravili do nevšednej podoby, ani by ste nevedeli, čo sa môže stať 

Aladinovi, po čom môže túžiť vlk z rozprávky O troch prasiatkach, ako mobil pomohol 

kozliatkam z rozprávky. Začítajte sa a nevšedné rozprávky Vám zanechajú úsmev na tvári. 
 

Pokazená lampa  

Aladin kúpil džinovu čarovnú lampu a vyslovil prvé želanie: „Chcem 

byť princom! Čo je? Čo nefunguješ. Džin čo je?“ Džin sa ozve: 

„Lampe došli baterky. Potrebuješ nabíjačku.“ „Čo? Veď o tom sa 

v obchode nič nevravelo! A navyše nabíjačka v škatuli nebola.“ „Naozaj 

nie?“ spýtal sa Džin. „Mal by si to ísť reklamovať.“ A tak išli do obchodu pre 

rozprávkové predmety. „Dobrý deň, prišli sme reklamovať lampu.“ „Nenechajte 

sa vysmiať,“ povedal predavač. „To sa ešte používa? Ha-ha-ha-ha! Pane, 

mali by ste si u nás zakúpiť novú lampu 4000. Džina do nej bezplatne 

presunieme.“ Aladin súhlasil. No ešte sa opýtal: „Je na baterky?“ „Nie, je na solárne panely.“ 

„No super, aspoň nemusím mať nabíjačku.“  Timko Kindl, 4.B 
 

Červená čiapočka a vlkova zlá životospráva 

Raz Červená čiapočka pozerala televízor, vtom jej zvonil telefón. Volala jej babka, že je chorá. 

Čiapočka sa vybrala za babkou, mala vybrať lieky v lekárni a doniesť ich babičke. Po ceste 

počúvala hudbu a natrafila na vlka. „Kam ideš?“ spýtal sa. „Idem k babke odniesť lieky,“ 

povedala. „A kde býva?“ „Na Bárdošovej 43.“ Vlk si zatiaľ na internete vyhľadal najrýchlejšiu 

cestu k babkinmu domu, aby tam bol skôr ako Červená čiapočka.  



52 

52 

 

 

Zjedol babku a obliekol si jej oblečenie. Čiapočke bolo niečo na babke podozrivé: „Babka, 

prečo máš také veľké zuby?“ „Bola som u zubára, narástli mi.“ „Prečo máš také veľké uši?“ 

„Bola som na plastike.“ Viac sa ani nestihla opýtať, pretože ju vlk zjedol. Po ceste späť do 

svojej diery, vlkovi zostalo zle, bolelo ho brucho a stonal. Stretol 

službu, ktorá sa starala o stratené zvieratá a odviedli si ho. Na 

zdravotnom vyšetrení sa zistilo, že vlk zjedol dvoch ľudí, vlkovi 

nariadili správnu životosprávu, predpísali mu správny jedálny lístok.

      Sofia Kurišová, 5.A 
 

O troch prasiatkach alebo skôr o troch domčekoch 

Kedysi dávno žili v rozprávkovej krajine tri prasiatka. Jedno prasiatko malo dom zo slamy, 

druhé z dreva a tretie malo diamantovú vilu. Zlý vlk išiel okolo prvého domčeka a povedal: „Tú 

slamu si prasiatko kúpilo na e – shope.cézet. Tento domček nechcem!“ Prvý domček nechá 

tak. Ide okolo druhého domčeka a hovorí: „To drevo by sa mi hodilo do krbu.“ Vlk odchádzal 

spokojne aj s drevom domov. Po ceste domov natrafí na tretí domček, ktorý diamantovo žiari. 

V domčeku avšak býva tretie prasiatko. Vlk sa zaženie, prasiatko vyženie a vilu si nechá a v nej 

žije doteraz a prikuruje si drevom, ktoré získal.    Jaroslav Dohnal, 4.B 
 

Koza rohatá a jež 

Bola koza rohatá, ktorá bola do pol boka odratá. 

Utekala po horách a unavená sa skryla do líščej diery. 

Líška sa vrátila domov a v nore zbadala cudzieho tvora. 

„Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi-lupi 

nohami, prekolem ťa rohami!“ Líška sa zľakla a telefonovala vlkovi: „Ach, vĺčok, braček, 

v mojej diere je divné zviera.“ Sadol vlk na bicykel a prišiel líške na pomoc. „Kto si v líščej 

diere?“ „Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi-lupi nohami, prekolem ťa rohami!“ 

Zľakol sa vlk a ufujazdil preč. Medveď si všimol zúfalý líškin status na FACEBOOKU, preto jej 

pribehol na pomoc. „Kto si v líščej diere?“ „Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi-lupi 

nohami, prekolem ťa rohami!“ Zľakol sa aj medveď a vzal nohy na plecia. Prišiel jež a volá do 

nory: „Kto si v líščej diere?“ „Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi-lupi nohami, 

prekolem ťa rohami!“ „A ja som jež, prekolem ťa tiež!“ Jež navštevoval bojové umenia, ľahko 

sa zmotal do klbka a šup do diery. Koza s krikom vybehla a utiekla preč. Od tých čias kozu nik 

nevidel a ježko sa stal hrdinom mesiaca.    Samuel Abrahám, 5.A 
 

Sedem kozliatok a mobil 

Bolo raz sedem kozliatok. Jedného dňa im mama povedala: „V nákupnom 

centre Bory Mall som si vyhliadla pekné topánky. Takže tu budete chvíľu sami. 

Dobre?“ „Hmm,“ odvetili kozliatka a ani nezdvihli hlavy od mobilov. Mama 

teda odišla.  
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A hneď za ňou vkročil do domu veľký zlý vlk. Keď uvidel kozliatka hrať sa na mobile, tak sa 

riadne začudoval. Zhúkol na kozliatka. Tie sa naňho ani nepozreli. Vlk kozliatkam vytrhol 

mobily z labiek, tie naňho skríkli: „Vráť nám mobily. Niečo ti na ňom ukážeme.“ „Naozaj? 

Ukáž,“ zvolal vlk. Medzitým ako jedno kozliatko ukazovalo vlkovi hru na mobile, druhé ovalilo 

panvicou vlka po hlave, vlk omdlel. Kozliatka ho odtiahli von z domu. Keď prišla mama, 

poriadne sa začudovala.    Timko Kindl, 4.B  
 

O dvanástich obchodníkoch 

Za siedmimi horami bola malá dedinka a v nej jeden domček, 

v ktorom žila Maruška, jej nevlastná sestra a jej macocha. Macocha 

nemala Marušku rada. Svoju dcéru rozmazávala, jej dcéra bola lenivá, 

hľadela len do mobilu, všetku prácu v dome robila Maruška. Maruška 

mala starý telefón, ale bola rada, že s ním môže volať. V zime bola 

macocha taká krutá, že poslala Marušku zohnať jahody. V prvom 

obchode, ktorý bol LIDL, jahody nemali. Maruška zavolala macoche, 

ale macocha tvrdila, aby sa nevracala domov bez jahôd. Maruška zavítala aj do TESCA a iných 

predajní, ale nikde jahody nemali. Po ceste domov počítala, u koľkých obchodníkov bola, už 

navštívila jedenásť predajní. Zrazu uvidela pred sebou malý domček. Vstúpila doň. Tu žil 

a predával rôzne druhy potravín šikovný obchodník, ktorý mal svoj skleník a jahody takisto 

pestoval. Marušku poznal, poznal aj jej krutý osud. S radosťou jej jahody podaroval. Maruška 

prišla domov s jahodami. Upiekla jahodovú bublaninu na uzmierenie s macochou a sestrou, 

rozdelili sa spravodlivým dielom a spravodlivým dielom si rozdelili i domáce povinnosti. 

    Sárka Krivošíková, 5.A 

Soľ nad eurá 

Bol raz jeden kráľ, ktorý mal tri dcéry, jedna z nich mala vládnuť, nasadnúť na trón 

mala tá, ktorá ho má najradšej. Najstaršia dcéra ho ľúbila viac ako všetky eurá na 

svete, prostredná viac ako všetky poklady sveta a najmladšia ho mala rada ako 

všetku soľ na svete. „Máš ma rada ako obyčajnú soľ?“ Kráľ sa rozzúril a poslal 

svoju najmilovanejšiu dcéru preč a povedal jej: „Nevracaj sa skôr, ako bude soľ 

cennejšia ako eurá či poklady sveta!“ Najmladšia dcéra si zbalila notebook, mobil, GPS 

navigácia ju viedla lesnou cestičkou, až prišla k starenke. Najmladšia dcéra bola veľmi dobrou 

programátorkou a pomohla babičke zmodernizovať jej domov. Starenka sa o ňu starala a bola 

jej vďačná. „Čím sa ti mám odmeniť?“ „Žiadam len hŕstku soli, pretože zo sveta zmizla všetka 

soľ, tá je najdrahšia.“ „Odkiaľ to vieš?“ „Čítala som článok na internete.“  

Starenka jej dala vrece, z ktorého sa sypala soľ, vrece bolo bezodné. Dcéra sa vrátila domov 

a s jej príchodom sa opäť v kráľovstve zavládla radosť a hojnosť, stala sa následníčkou a nikto 

nenamietal. Žili v hojnosti a spokojnosti dodnes. Možno sa o tom aj vy dočítate na internete. 

        Jakub Ivanič, 5.A  
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Rozprávky našich rodičov v porovnaní s rozprávkami dnes  
Veľakrát, keď spomeniem naše rozprávky, na ktorých sme vyrastali my – dnešná generácia, 

napríklad príbehy Toma a Jerryho, rodičia mi začnú vravieť vety typu: „Keby si videla tie 

naše rozprávky! My sme vtedy o takýchto zámorských ani nevedeli!“ Taktiež žasnú, keď 

vidia veci, ktoré už dnešní animátori vedia s animovanými postavičkami v tých „našich“ 

rozprávkach urobiť. Asi sme už každý z nás tínedžerov videli aspoň jednu ukážku na nejakú 

rozprávku z dvadsiateho storočia, napr. Filmárik a Filmuška. A čo sa Vám páči viac? Dnešné 

vynovené s množstvom vychytávok alebo ste ostali verní klasike, tým starým dobrým 

rozprávkam? 

V čom sú podľa mňa staré rozprávky lepšie ako nové?  

 Nie sú všetky akoby na jedno kopyto –  niektoré dnešné rozprávky sú si v niektorých 

veciach už navzájom podobné, napr. Shrek a Ferdinand. V obidvoch je hlavný hrdina iný 

a ostatní ho nemajú príliš v láske. Chce dokázať, že je výnimočný a nehanbí sa za to 

a má svoj cieľ, ktorý sa mu nakoniec ako inak podarí dosiahnuť. 

 Prepracovanosť dnešných animovaných filmov už je niekedy príliš umelá a postavy mi 

neprídu úplne sympatické, napr. EMOJI FILM. Postavy a celkový dej sa mi veľmi 

nepozdával – opätovne sa mi to ponášalo na iné rozprávky a celkovo mi tento nápad na 

vytvorenie EMOJI FILMU príde až priveľmi umelý. Postavy mi sympatické určite neboli 

a niektoré pôsobili možno trochu strašidelne. 

 Ako som už spomenula vyššie, nápady sú už nudné a nemajú šťavu, nezaujmú. Potom 

tie filmy tak vyzerajú. Aj napriek tomu, že prvotný pohľad na plagát Vás môže nadchnúť, 

pozrite si radšej recenzie a zhodnoťte, či sa Vám to oplatí. Napríklad práve EMOJI FILM 

či Tajný život maznáčikov na mňa pôsobili zaujímavo, ale v skutočnosti ma to až tak 

veľmi nenadchlo.  
 

V čom sú naopak lepšie dnešné rozprávky lepšie ako staré? 

 Animácia je dnes už naozaj úžasná a dá sa pomocou nej urobiť naozaj množstvo 

krásnych vecí a najmä detailov. Napríklad vo veľmi známej rozprávke Frozen od Disney 

Pictures Animation Studio animátori spravili každú jednu vločku vo filme inú 

a jedinečnú. Tomu sa hovorí cit pre detaily! 

 Ako vieme, môžeme sa pomýliť a natrafiť na rozprávku s „okukaným“ a suchým dejom. 

Sú rozprávky, ktorých dej je naozaj plný napätia, je vtipný a nápad je jedinečný. Takéto 

animované rozprávky síce nepatria už medzi najnovšie, ale napr. Shrek, Na vlásku alebo 

aj Zootropolis vo mne čosi zanechali, nejaké to ponaučenie a smer do budúcnosti. 

Oplatí sa ich vidieť. 

 Mám pocit, že dnešné rozprávky nepoukazujú len na dlhodobú problematiku, ako je 

napr. umývanie si rúk, ale dávajú nám ponaučenia aj o tom, že si máme presadzovať 

práve ten svoj názor, nebáť sa ukázať, kým sme a pod.  
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Po mojom boku rástli žlté bodliaky a lúka bola plná fialových púpav. 

Príroda sa asi zbláznila! Bolo to krásne!  

O chvíľu sme sa už kochali oranžovým potokom a ružovými skalami, 

ktoré z diaľky vyzerali ako cukrová vata. 
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Rozprávky sa menia nielen v literárnej podobe, ako sme už ukázali, ale aj vo filmovej verzii. 

Je len na čitateľoch a divákoch, čo si z každej rozprávky odnesú, ale zároveň aj rodičia by 

mali zvažovať, ktoré rozprávky sú dobré a vhodné pre svoje deti a ktorým by sa ich deti mali 

vyvarovať.    Karolína Fabianová, 7.A 
 

Prvý apríl v prírode 

Prvý apríl tento rok vyšiel na veľkonočné obdobie – práve na nedeľu. Mnohí z náš už poznajú 

toľko žartov, že ich nevedia ani spočítať, každý rok vymýšľajú ďalšie a ďalšie, kreatívnejšie 

a kreatívnejšie. Je potrebné povedať, že všetko s mierou, pretože tomu druhému sa to nemusí 

hneď páčiť. Cez tento deň si skúste predstaviť, keby niekto taký žartík spravil Vám, či by sa 

Vám to páčilo a zasmiali ste sa. Nám napadlo, že aj príroda má svoje tajomstvá a možno Vám 

už dala okúsiť nejaký prvoaprílový žartík. Ak nejaký máte, pošlite nám do našej redakcie. A ako 

sa môže taká príroda zabávať? Čítajte ďalej... 
 

Ako sa na jar v prírode premiešali farby 

Tento rok sme boli svedkami, že aj ročné obdobia sa môžu zblázniť. Ale radšej vám ten 

príbeh rozpoviem pekne po poriadku.  Bol prvý apríl, jar bola teda v plnom prúde. A nielen to. 

Za každým rohom na vás niekto spriadal plány, ako vás nachytať.  

Inak to nebolo ani v našej škole, kde mi „vtípky“ mojich spolužiakov začínali mierne liezť na 

nervy. Bola som teda veľmi rada, keď som mohla odísť domov. Len čo som zabočila na lesnú 

cestičku, ktorá viedla k nášmu skromnému domčeku, všimla som si niečo čudné. Veľmi čudné. 

Listy na stromoch boli tyrkysové! A to ani zďaleka nebolo všetko. Kmene stromov tiež nemali 

svoju prirodzenú farbu – namiesto hnedej boli zelené. Najskôr som si myslela, že sú len 

obrastené machom. Ale... Kôra bola zelená! Pretrela som si oči. Čo ak som mala iba 

halucinácie? Je totiž dosť možné, že mi niekto v rámci „dňa bláznov“ nasypal do pitia nejaký 

oblbovák. Zatiaľ čo som skúmala zelené kmene stromov, nezačula som, že sa ku mne zozadu 

niekto blíži a odrazu... „BAF!“ Prudko som sa otočila. Stál tam Ben, môj kamoš, s ktorým sa 

skoro každý deň stretávame v lese. „Prečo ma strašíš?“ vyhŕkla som. „Je predsa deň bláznov, 

nie?“ odvetil. Chvíľku som mlčala, no potom som sa spýtala: „Eh, nevieš, prečo sú tie stromy 

zelené?“ Ben na mňa vyvalil oči a spýtal sa: „Aj ty to vidíš?“ Zalapala som po dychu. Takže sa 

mi to nezdalo! Farby v lese boli naozaj premiešané! Pre mňa to bolo naozaj znepokojujúce. 

Ben bol nadšený a povedal: „Poď, pozrieme sa, akej farby je potok! A skaly! A kvetiny na 

lúke!“ Ben sa rozbehol na lúku a ja za ním. “Nádhera!“ vydýchol Ben. „Páni!“ vykríkla som 

skoro bez dychu. Pri nohách sme videli krvavo červené iskerníky. 
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V potoku už sa nenachádzali chutné pstruhy, ktoré tak miloval. Ich 

miesto prevzali líšky, ktoré šťastne plávali s prúdom a vrteli 

chvostom. Ani voda samotná nevyzerala rovnako ako včera, 

nebola priesvitná, ale smaragdovo zelená.  Ryby cválali po brehu 

potoka ako mustangy a medveď si len pretieral oči – stále však 

videl všetko rovnako. 
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 Najčudnejšie na tom bolo, že keď som sa na druhé ráno zobudila, cez okno mi na perine 

pristál list. Zelený. Vtedy som to pochopila. Ľudia nie sú jediní, ktorí sa môžu prvého apríla 

zabávať.   Bianka Janitorová, 7.A 
 

Ako sa zvieratká spojili pre dobrú vec 

Zvieratká potrebujú slobodu, každý deň mnohé ubúdajú, 

pretože si z nich ľudia robia trofeje, chovajú ich v klietke. 

V lese bola nutná porada. Deň pred 1. aprílom sa zvieratká 

zišli, aby sa poradili, ako sa proti tomuto problému obrnia. 

Bolo načase spolupracovať a zvieratká si tiež vedeli 

vychutnať 1.apríl. Aj ony poznajú rôzne žartíky, len ľudia 

zatiaľ nemali možnosť nakuknúť bližšie do ich tajomných 

životov. Tie sú ľuďom voľným okom neprístupné. 1. apríla mali mať poľovníci poľovačku. Do 

lesa vošiel jeden z poľovníkov a hneď išiel aj preč, pretože takmer omdlel od tchorieho pachu, 

nedal sa ani malý ježko, ktorý k nemu nenápadne prišiel a poľovník stúpil na jeho pichliače. To 

bolo bolesti! Takéto prekvapenie na 1.apríl prichystali aj iné zvieratá. Poľovníci o tom 

diskutovali a zhodli sa na tom, že sa asi zvieratká bránia. Poľovníci sa dohodli, že už do lesa 

nebudú brať pušky, ale jedlo pre zvieratká.  Samuel Staudt, 4.B 
 

Matka príroda vie ukázať svoju moc 

Macko Paľko sa ako každý deň prebudil a pozrel sa von cez otvor svojej jaskyne, v ktorej býval 

spolu so svojou rodinou. Bola krásna jar, ale keď vyšiel čerstvo prebudený von, že si pôjde 

nájsť niečo na jedenie, nevyzeralo to celkom tak. Zem pod jeho nohami bola ukrytá pod 

snehom, ktorý sa tam nejakým zázrakom cez noc objavil. „Veď už je dávno jar, matka 

príroda!“ zakričal do prázdna a začal kráčať k rieke. Na oblohe sa medzitým objavili ťažké sivé 

mraky a na jeho počudovanie z nich nepadali na jeho kožuch snehové vločky, ale padali z nich 

sliepky. „Matka príroda už prišla o rozum?“ kládol sebe samému otázky, na 

ktoré nemal odpoveď. „Kot-kot-kot-ko-dák!“ ozývalo sa zo všetkých strán 

a Paľko bol čím ďalej, tým prekvapenejší. Počas cesty naňho nielenže z neba 

padali sliepky, ale aj vlci zmenili svoje územie – sedeli na konároch starých 

stromov a namiesto zavýjania k oblohe spievali ako spevavé vtáčiky. „Celé je 

to nejaké čudné,“ poznamenal blízko pri potoku a ani tam sa nevyhol 

prekvapeniam. 
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Na našej škole evidujeme i študentov, ktorí 

študujú v zahraničí a na Slovensko chodia každý 

rok na preskúšanie. Štúdium v zahraničí sa od 

slovenského vzdelávacieho systému odlišuje. 

Prinášame Vám rozhovor s Matejom Cibulom, 

naším študentom, ktorý navštevuje školu 

v Etiópii. Pozorne čítajte, zistíte, v čom sa 

odlišujú vzdelávacie systémy, ako sa v Etiópii 

žije, akí sú tam ľudia. 

 

 

Počasie sa postupne vyčasilo, ale príroda sa nenavrátila do starých koľají. Kvety rástli dole 

hlavou zo stromov a šišky naopak zo zeme. Kamene mali tváre a na každom kroku ho nejaký 

pozdravil: „Dobrý deň, macko!“ Motýle poletovali všade naokolo a boli aj päťdesiatkrát väčšie 

ako zvyčajne, to isté aj chrústy, včely a iný hmyz. Protikladom boli dravé vtáky, ktoré boli 

štyridsaťkrát menšie. Na oblohe sedelo na tróne ružové slnko a obloha bola oranžová, tráva 

svetlomodrá a všetko navôkol akoby si z Paľka robilo dobrý deň. „Matka príroda, toto nie je 

vôbec vtipné!“ zakričal. To isté zvolal ešte druhý raz, tretí, štvrtý, piaty... Všetko sa odrazu 

zastavilo. Nič sa nehýbalo. „Nerob si zo mňa prvý apríl!“ zakričal najhlasnejšie ako vedel 

a ocitol sa naspäť doma vo svojej jaskyni. Rodičia boli pri ňom, raňajky mal na nočnom stolíku. 

„Čo sa dialo, Paľko? Mal si zlý sen?“ opýtala sa so smiechom mama. Zrejme Paľko hovoril zo 

sna, a tak vedela všetko, čo sa v ňom stalo. „Nie, ale bol veľmi čudný,“ odvetil a pustil sa do 

jedenia. Tak toto bolo teda šialené! „A mami? Aký je dnes deň?“ „No predsa prvý apríl!“

      Karolína Fabianová, 7.A 

Čo ste ešte v lese 1. apríla nevideli... 

 Predstavte si, že v jeden pekný deň sa vyberiete na prechádzku do lesa a uvidíte ježka bez 

pichliačov! Pretriete si oči, ono je to pravda! Ježko bez pichliačov. Kde sa pichliače podeli? 

Aj v prírode môžu nastať výstrelky.  

 Poľovník chce zastreliť jeleňa. Namieri, priblíži, pozor, spúšť! Ale čo to? Z pušky vystrelí 

žrádlo! Keď kontroluje pušku, nájde odtlačky zvieratiek.  

 Ideme cez les a oproti nám skáče líška ako zajac, zajac sa plazí ako had, jeleň ide pomaly 

ako slimák, slimák akoby mal vlčiu rýchlosť. Áno, takto by možno vyzeral prvý apríl medzi 

zvieratkami.     Jaroslav Dohnal, 4.B 

 

Horúce kreslo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Za akým účelom si sa presťahoval do zahraničia? 

Do Afriky som odišiel spolu s rodičmi v roku 2013 po vymenovaní môjho otca za veľvyslanca v 

Etiópii.  
 

Kde študuješ a aké boli tvoje začiatky? 

Žijeme v hlavnom meste Addis Abebe, kde už štvrtý rok navštevujem britskú medzinárodnú 

školu, ktorá nesie meno Sandford International School. Moje začiatky tu neboli jednoduché. 

Pochopiteľne, na prvom mieste som musel ovládať jazyk a potom okolo mňa boli samí 
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Rozkvitnuté stromy, 1.A 

cudzinci. Našťastie, jazyk som zvládol veľmi rýchlo vďaka tomu, že v našom compaunde 

(uzavretom a chránenom priestore) bývalo niekoľko mojich rovesníkov, s ktorými som sa 

spriatelil a hovoril po anglicky. 
 

Ako by si charakterizoval Etiópčanov? 

Etiópčania sú hrdým a usmievavým národom, ktorý ako jeden z mála afrických krajín nebol 

kolonizovaný. Vyzerajú skôr ako opálení belosi – niektorí viac a niektorí menej. Sami sa 

nepovažujú za černochov. Sú priateľskí.  
 

Ako v Etiópii funguje školský systém? 

Moja škola praktizuje britský vyučovací systém. Deti začínajú chodiť do základnej školy už v 

piatich rokoch. Školský rok je rozdelený do troch semestrov. Začína sa už koncom augusta a 

končí 23. júna. Ráno začíname o 8:00 hod. a končíme 14:45. Prestávka na obed je 45 min. Od 

15:00 do 16:00 máme možnosť navštevovať rôzne krúžky, takže domov sa dostanem obyčajne 

medzi 16:00 až 17:00. Uniformy nosiť nemusíme, v škole sa neprezúvame a nesmieme 

používať mobilné telefóny. V opačnom prípade nám ich zoberú a dajú až o niekoľko dní. Školu 

navštevuje okolo 800 študentov. Je to zároveň základná a aj stredná škola. Študenti na 

strednú školu prechádzajú plynule, t.j. bez prijímacích skúšok. 10-ty a 11-ty ročník je nižšia 

stredná škola. Končí sa diplomom a pre tých, ktorí chcú ďalej pokračovať na univerzitách, je 

12-ty a 13-ty ročník – vyššia stredná škola, ktorá umožňuje študentom študovať na vysokých 

školách kdekoľvek v zahraničí. Počas jednotlivých semestrov sa obyčajne neskúša, ale pred 

koncom každého sú z jednotlivých predmetov písomné testy, na základe ktorých sa žiaci 

hodnotia. Rodičovských združení je tu málo a učitelia s rodičmi komunikujú väčšinou cez 

počítač alebo telefón.  
 

Aké je materiálno-technické vybavenie školy? 

Materiálno-technické vybavenie je na dobrej úrovni. Knihy a pomôcky sú z VB. Rovnako dobre 

je vybavená aj školská knižnica, kde každý rok prichádzajú knihy z VB. Škola pravidelne 

organizuje charitatívne akcie, ktorých peniaze využíva na zakúpenie rôznych školských 

pomôcok. 
 

Čo by si odkázal svojim spolužiakom alebo iným žiakom, ktorí ešte neštudovali v zahraničí? 

Mojim spolužiakom určite odporúčam využiť každú možnosť štúdia v zahraničí. Je to ideálna 

príležitosť naučiť sa cudzie jazyky, nájsť nových priateľov, získať nové skúsenosti, vidieť spôsob 

života v iných krajinách, mať možnosť porovnávať život, školstvo a v neposlednom rade naučiť 

sa vážiť si svoju rodnú krajinu a s radosťou sa stále do nej vracať s novými skúsenosťami. 

Kedykoľvek som pripravený podeliť sa o svoje etiópske zážitky so spolužiakmi, pokiaľ budú 

mať záujem.     Vaša redakcia časopisu Cádroviny 
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Šikovná žiačka našej školy 

Horúce kreslo si vyskúšala aj naša redaktorka Hanka Miznerová, ktorá patrí medzi aktívnych 

a šikovných žiakov nielen v rámci školy, ale aj v rámci jej voľného času.  
 

Tvojím hlavným záujmom je gymnastika. Ako dlho sa ňou už zaoberáš?      

Už od troch rokov som začala chodiť do Sokolovne a veľmi ma to doteraz baví. 
 

Aké krúžky si absolvovala pred gymnastikou a prečo si sa ich napokon vzdala? 

Na chvíľu som s gymnastikou prestala a venovala som sa krasokorčuľovaniu a tancovala som. 

Nakoniec ma však cesty života doviedli naspäť ku gymnastike, ktorej sa aktuálne aj venujem.  
 

Máš ešte nejakú záujmovú činnosť okrem gymnastiky? A čo zvyčajne 

robievaš, keď si doma a nečaká ťa žiadny krúžok? 

Chodím ešte na husle, takých 4 - 5 rokov. A pracujem aj v redakcii 

Cádrovín a chodím na kajaky. Všetko ma veľmi baví. Počas pokojného 

dňa si čítam, kreslím, pozerám televíziu, hrám hry. 
 

Čo škola? Nemáš s ňou niekedy problémy,  stres z písomiek? 

Moje vysvedčenie dopadlo dobre, iba nemčina mi to trochu pokazila. 

Ale inak to zvládam, stres je samozrejmý a občas si zabudnem aj tú domácu. 
 

Ktorý predmet ťa najviac baví? Chcela by si ísť v budúcnosti práve do niečoho podobného, 

ako sa učíš na tomto predmete? 

Výtvarná ma veľmi baví, ale nejaký výtvarný talent nemám, myslím si, že známa umelkyňa zo 

mňa nikdy nebude. Aj keď človek nikdy nevie. 

Kde stráviš Veľkú noc? Doma na Slovensku alebo niekam vycestuješ? 

Budem doma, budeme chodiť na návštevy a budem sa pripravovať na návštevu šibačov. Také 

tradičné sviatky. 

Karolína Groneová, Karolína Fabianová, 7.A 
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MAREC  -   VEĽKÁ  NOC 

Bol raz jeden dedko s babkou, Veľká noc už nastáva. 

Chytil dedko korbáč s kaďou, už aj babku oblieva. 
 

Babka kričí: „Jajajáj!“ Dedko sa len usmieva. 

Vnuk zas kričí: „Oblievaj! Zábavy nech je tu veľa.“ 
 

Keď dedko už pooblieva, chytí zase korbáč, 

šibe, šibe veľmi veľa, vyslúži si koláč. 

 

APRÍL  -  1. APRÍL 

Dedko ráno vstal a beží do dediny, 

žartovné pasce prichystal a robí voloviny. 
 

Skryje sa a straší, vodou oblieva. 

Na ľudí gumených hadov hodí a robí žartov veľa. 
 

Babička doma pečie, čo to do tváre hádže, 

kým dedkovi poleva z tváre tečie, 

pekár chleba do pece sádže. 

 

MÁJ  -  STAVANIE  MÁJOV 

Ráno dedko skoro vstane, vybehne na okraj dediny. 

Čože to mal dneska v pláne? Postaviť máj jediný! 
 

Dedko najprv drevo rúbe, potom miesto vyberá. 

Zrazu skríkne: „Tu máj bude!“ Babka dedka vyzerá. 
 

Majestátny máj už stojí, zvedavý ľud pozerá. 

Čohože sa dedko bojí? 

„Keď máj nespadne, bude doma nádhera!“ 
 

Jaroslav Dohnal, 4.B 

 
 

 

Jarná trilógia o babke a dedkovi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


