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Slovo na úvod 
 

 

Milé čitateľky, milí čitatelia ! 
 

 

 Hlásime sa opäť s novým číslom vášho obľúbeného Časáku. 

Prešiel školský rok, desať mesiacov ubehlo ako voda a nastala tá 

dlhoočakávaná chvíľa, na ktorú sa všetci tešíme. Prázdniny. Chvíle 

zaslúženej pohody a oddychu.  

 Ale týmto voľným dňom predchádzalo obdobie, ktoré bolo 

náročné. Desať mesiacov školských aj mimoškolských povinností 

vyčerpalo každého. Okrem učenia sa mnohí z vás stihli zapojiť do 

rôznych súťaží, predmetových olympiád a akcií organizovaných školou. 

Priniesli ste si odtiaľ rôzne úspechy a ocenenia. O niektorých 

školských akciách si môžete prečítať postrehy aj v tomto čísle 

časopisu. Predstavíme vám aj úspešných spisovateľov a rozlúčime sa 

so žiakmi 9. ročníka, ktorí  svoje triedy charakterizovali 

v básničkách. Relaxovať môžete pri osemsmerovke, tajničke, vtipoch, 

sudoku a úsmev na tvári vám určite vyčaria aj perličky zo žiackych 

lavíc. 

 Prajeme vám príjemné prežitie letných prázdnin a tešíme sa na 

vás v školskom roku 2012/2013. 

 

                                                              Vaša redakčná rada 
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 Aj v tomto školskom roku sa s nami lúčia žiaci deviateho 

ročníka. To, aký pohľad majú na svoj triedny kolektív, vyjadrili 

v nasledujúcich básňach. 

 
V našej triede je vždy veselo, 

komu by sa tam učiť chcelo? 

Bývame vždy veľmi hluční, 

na prestávkach často akční. 

V skupinkách si nažívame 

a problémy denno – denne rozoberáme. 

Športovci a umelci sme veľkí, 

hrdé sú na nás všetky učiteľky. 

Veľké ústa my vždy máme, 

svoj názor si pre seba nenecháme. 

Naša triedna sa za hlavu chytá 

a sama seba sa pýta: 

„Čo si s nimi už mám počať?“ 

Asi sa už nevie konca júna dočkať. 

Táto škola nám veľa dala, 

za to jej patrí naša chvála. 
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V našej triede hluk vždy veľký je, 

pretože sa tam neustále vyrušuje. 

Na hodinách často spíme 

a s úlohami si starosti nerobíme. 

Desiatu na hodinách zjesť stihneme 

a počas prestávok po chodbách pobehujeme. 

Šport my všetci radi máme, 

na súťažiach vyhrávame. 

Keď nejaký problém je, 

všetci spolu držíme. 

Do riaditeľne ako domov chodíme 

a s triednou často problémy riešime. 

Nie sme však až takí zlí, 

vieme byť aj rozumní. 

So školou sa lúčime 

a v srdci nám len pekná spomienka na ňu zostane. 
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V zborovni 9.C stále spomínajú, 

ako na hodinách vyrušujú. 

Triedna hneď po schodoch uteká 

a z triedy veľký krik sa ozýva. 

Kriedy nikdy nemáme, 

do susednej triedy si ich požičiavať chodievame. 

Keď učiteľ do triedy vojde, 

okolo žiakov vidí smetie ako na pôjde. 

Naša biela stena prázdnotou zíva, 

ešte aj tá nástenka na nej chýba. 

Lavice sú pomaľované, dvere rozbité, 

tá 9.C sa bez problémov nezaobíde. 

Učiteľom za ich prácu ďakujeme, 

na roky prežité na tejto škole nikdy nezabudneme. 
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 Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamičkám. Aj žiaci našej 

školy si 13. mája pripravili pre svoje mamky a babky slávnostnú 

akadémiu, ktorá mala poetický názov Rozprávka pre naše mamy.  

Predstavili sa v nej žiaci a žiačky I. aj II. stupňa . Nádejní herci a 

herečky predviedli svoj talent v humorných scénkach, predstavili sa 

aj úspešní recitátori, šikovné tanečníčky a tanečník. Svoj talent 

ukázali aj výtvarníci, ktorí pripravili skutočne rozprávkovú scénu. 

Program sa každému páčil, o čom svedčil aj búrlivý potlesk a zaslzené  

oči všetkých divákov.  

Touto rozprávkou sa deti poďakovali svojim mamičkám za to, že 

ich vychovávajú, starajú sa o ne a nesmierne ich ľúbia. 
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Penzión Tulipán v Tatranskej Lomnici zažil v termíne 14. – 18. 5. 

2012 inváziu našich štvrtákov. Strávili v ňom 5 dní v škole v prírode. 

 Počasie im neprialo, ale húževnatých štvrtákov to neodradilo 

a absolvovali veľa aktivít.  Boli nimi turistické vychádzky k 

Studenovodským vodopádom, k Rainerovej chate, či k horskému 

jazeru Štrbské pleso. Vypomáhali pri nich aj mnohí obetaví rodičia. 

V múzeu TANAP-u si pozreli expozíciu  aj prírodopisný film 

o kamzíkoch. V hoteli Urán relaxovali v bazéne. Absolvovali aj  

podvečerné súťaženia a zábavné posedenia. Neminulo ich ani 

bodovanie izieb a jeho vyhodnotenie.                                                        

V piatok popoludní si ich pred školou vyzdvihli rodičia. Našich 

štvrtákov posilnilo nielen drsné tatranské počasie, ale aj týždenné 

fungovanie bez rodičovskej pomoci. Museli zvládnuť všetky 

sebaobslužné činnosti, s ktorými im pomáhajú doma rodičia. A týždeň 

samostatnosti dopadol skvelo. Tatranské zážitky budú ešte dlho 

rezonovať v ich spomienkach.    
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V prvom polroku tohto školského roka absolvovalo 43 žiakov 

druhého a tretieho ročníka plavecký kurz. Aj napriek mnohým 

peripetiám / pokazený autobus, zákaz používania bazénu hygienikmi, 

prázdniny/, ktoré ho o zopár týždňov predĺžili,  27. 11. 2011 kurz 

ukončili.   Posledný plavecký deň naši žiaci absolvovali plaveckú súťaž . 

 Každý z plavcov získal mokré vysvedčenie, ktoré je dôkazom 

toho, že sa skamarátil s plaveckou abecedou. Tá pozostávala zo 

splývania a zvládnutia techniky základných plaveckých štýlov . 

 Najväčšou výhrou však pre niektorých bolo zdolanie svojho 

strachu z vody a z hĺbky. To, že v lete iste mnohí zahodia plávacie 

pomôcky a budú sa ďalej zdokonaľovať v tomto zdraviu prospešnom 

športe.  Venovali mu 5 piatkových popoludní a 5 sobotných 

predpoludní. A mnohým bolo na konci poslednej plaveckej hodiny pri 

poďakovaní pani inštruktorke a preberaní hodnotení smutno.   

 Teraz už len vydržať tých pár dní v školských laviciach a počas 

letných prázdnin nabrať kurz najbližšia vodná plocha vhodná na 

plávanie. Nafukovacie kolesá 

a rukávniky ponechať 

mladším súrodencom.  

Určite však nezabúdať 

na bezpečnosť. Mať nablízku 

dospelého, kúpať sa len na 

povolených miestach, 

počúvať inštrukcie plavčíkov 

a šantením vo vode sebe ani 

iným nespôsobiť úraz.  

Nech sa v septembri na 

nádvorí stretneme  všetci 

vodou a vodnými športmi nasýtení a hlavne zdraví.  
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Deviataci, ôsmaci a siedmaci strávili dni 16.5., 17.5., a 18.5.2012 

v Poľsku.  

Ako prvá zastávka nás čakala návšteva koncentračných táborov 

v Osvienčime a Brezinke, Auschwitz a Birkenau. Hrozné výjavy z 

druhej svetovej vojny nás oslovili natoľko, že sme boli všetci 

ohromení. Všetkých sa nás dotkli obrazy, ktoré boli vystavené po 

barakoch, ako aj vlasy, kufre a topánky, ktoré už nemajú svojich 

majiteľov. Po tejto záživnej exkurzii plnej hrôzy sme dorazili do 

nášho hotela v Krakowe. Prvá noc bola síce rušná, no raňajky nám ju 

vynahradili a posilnili nás. Druhý deň sme strávili v jednom z 

najkrajších miest Poľska, v Krakowe. Navštívili sme hrad Wawel, 

centrum mesta a aj Galériu Krakowskú, obrovské obchodné centrum. 

Na tretí deň nás autobus zaviezol do Wieliczky, do nádhernej soľnej 

bane. Mnohí z nás si odniesli malý suvenír práve z tejto bane, ale aj z 

tradičných trhov v Zakopanom, čo bola naša posledná zastávka.  

Myslím si, že tento posledný výlet si deviataci aj ostatní žiaci 

užili a nadobudli mnoho poznatkov a zážitkov. 

  

                                                                            L. Verbová, IX.A 
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Rodičia našich žiakov si určite aspoň matne spomínajú na príbeh 

Zuzany Čenkovej a jej štyroch detí. Veď kniha Čenkovej deti patrila 

voľakedy k mimočítankovej literatúre. Kto si nepamätal, ten si osudné 

príbehy osviežil na vianočnej besiedke. Práve útržky zo života 

Čenkovcov spájali jej jednotlivé čísla. A odtiaľ pochádzal aj názov 

besiedky: „Aby každé dieťa chleba malo“.  

Motív potreby istoty rodiny, lásky, strechy nad hlavou pre 

každého, sa prelínal celým programom. 160 žiakov I. stupňa v ňom 

oživilo ľudové zvyky, spevy, tance, detské a pastierske hry. A tešíme 

sa, že sa v tomto uponáhľanom svete prišlo pozrieť na besiedku také 

veľké množstvo divákov. Slzičky v ich očiach a úprimný potlesk 

dokázali, že sa ich vystúpenie našich žiakov dotklo na tom správnom 

mieste – pri srdiečku.  

Účinkujúcim a pedagógom ďakujeme za čas a úsilie strávené 

prípravou tohto vystúpenia a rodičom za podporu a toleranciu 

v stiesnených podmienkach v hľadisku. Tešíme sa na predvianočné 

stretnutie o rok, keď opäť prídeme pookriať a nechať sa zasiahnuť 

vianočným tajomstvom.  
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O tom, že naša škola má aj skvelých mladých spisovateľov 

a básnikov , sa môžete presvedčiť pri čítaní nasledujúcich príbehov 

a básní. Svojou tvorbou sa zapojili do rôznych súťaží, odkiaľ si 

doniesli aj pekné umiestnenia.  

 

Čo nám chce Európa odkázať 
 

 Som Európa – jeden z najkrajších svetadielov. Žije a býva na 

mne veľa ľudí. Majú rôznu farbu pleti a hovoria rôznymi jazykmi.  

 Tečú mnou mnohé rieky, potôčiky, pramienky a moje brehy 

obmývajú moria. Mrzí ma, že sú dosť znečistené. Hádžete do nich 

odpadky, vypúšťate do nich škodlivé látky, a tak ubližujete aj sebe. 

Hynú v nich vodné zvieratá i rastlinky a môže sa stať, že onedlho 

nebudete mať čo piť. 

 Mám aj nádherné lesy a pohoria. Sú domovom zvierat a rastlín. 

Aj v nich sa niektorí ľudia správate, akoby ste tu vládli vy. A pritom 

ste v mojej prírode len na návšteve. Slušných hostí by iste nenapadli 

také veci, ako spraviť si u návštevy smetisko, kričať, ničiť veci 

domácich a byť k nim bezohľadní. Veď moje lesy sú vašimi zelenými 

pľúcami a bez nich by nepracovali žiadne ľudské pľúca. Nezabudnite, 

že bez vzduchu vydrží človek len 2 minúty.  

 Sú však aj takí ľudia, ktorí moje lesy a vody chránia. Som im 

vďačná za každé zachránené zvieratko, kvapku čistej pramenitej 

vody, ochránenú rastlinku. Teší ma nápad vytvoriť národné parky, 

v ktorých sú v bezpečí všetky moje prírodné vzácnosti.  

 V mojich mestách a dedinách žije veľa ľudí. Mnohí sa majú 

dobre a sú šťastní. Je mi ľúto toho, že niektorým sa nežije veľmi 

ľahko, sú chudobní alebo bez práce, majú ťažký život. A iní zase majú 

choré srdcia, myslia len na seba, sú závislí na televízii, počítačoch, 

prepychu, nevšímajú si ostatných a nie sú ochotní pomôcť im. Teší ma, 

že na mne nie sú teraz žiadne vojny. Deti sa nemusia báť o svojich 

otcov.  
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 Milí ľudia, som rada, že začínate byť rozumní a viac sa o mňa 

staráte. Ja vám vašu starostlivosť vrátim a ešte dlho vás budem na 

svojom starom chrbte nosiť.  

 

Vaša Európa 
  

                                                                                   Z. Lovászová, III.B 
 

Európa plače 

 
 Som pevnina. Nachádzam sa na severnej pologuli. Som tretím 

najľudnatejším svetadielom, mám vyše 700 miliónov obyvateľov. 

Obklopujú ma Severný ľadový oceán, Atlantický oceán, Stredozemné 

more, Jadranské more a Čierne more. Poznáte ma? Áno, som Európa.  

 Keby som bola človekom, porozprávala by som vám aj o svojom 

žiali. Často plačem a smútim. Musím sa pozerať, ako ničíte okolie, 

prírodu, zabíjate živočíchy. Staviate továrne, vypúšťate škodlivý dym 

do ovzdušia. Vtáctvo sa dusí a hynie. Zvieratká lovíte pre mäso, 

kožušiny a trofeje.  

 Vodu a pôdu špiníte priemyselným odpadom 

a umývaním áut. Lietadlami rozprašujete umelé 

hnojivá  a prípravky na hubenie hmyzu. Vyrábate 

čoraz dokonalejšie chemické látky, umelé hmoty, 

zázračné stroje. Pokúšate sa vyliečiť všetky 

choroby a predĺžiť si život.  

 Na mňa však nemyslíte. Tým všetkým mi 

ubližujete, a preto plačem. Škodíte však aj sebe. Nebudete mať čistý 

vzduch ani zdravé jedlá. Budete chorí a celá Európa postupne zanikne.  

 Žite na mojom území. Objavujte krásy prírody, štáty, krajiny, 

mestá, históriu a pamiatky. Len vás prosím, neničte ma.  

 Môj odkaz pre vás: Chráňte ma! Uvažujte nad každým skutkom, 

ktorý vykonáte. Ochránite tým aj seba. Ďakujem.  

  

                                                                        P. Rédvai, III. B 
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Moje putovanie Európou 
  

Žijem v Európe a na mnohých miestach som už bola. Minulý rok 

sme boli s celou rodinou v Bulharsku.  

 Bulharsko je atraktívnym dovolenkovým miestom. Nachádza sa 

v juhovýchodnej Európe. Jeho hlavným mestom je Sofia.  

 Do Bulharska sme leteli z Košíc do Burgasu. Cesta nám ubehla 

rýchlo. Po hodine sme už vystupovali z lietadla. Z letiska sme sa 

odviezli autobusom na Slnečné pobrežie. Cestou sme obdivovali okolie. 

Toľko hotelov pokope som ešte nevidela. Náš hotel sa volal Fiesta 

Beach a bol hneď na pláži.  

 Veľmi sa mi páčili nekonečné piesočnaté pláže Čierneho mora. 

More bolo mimoriadne čisté a pokojné. Milovníci slnka si prišli na 

svoje. My sme sa vyšantili stavbou rôznych hradov a sôch z piesku. 

Neboli tam nijaké nebezpečné živočíchy ani nebezpečné prúdy. 

Kúpanie a slnenie bolo skutočne príjemným zážitkom. 

 Úradným jazykom je bulharčina. Ja som im nerozumela. Rodičia 

sa dohovorili po anglicky. Mali sme možnosť ochutnať ich kuchyňu, ale 

nemôžem povedať, že by mi všetko chutilo. Bulharská kuchyňa je 

skutočne rôznorodá. 

 Navštívili sme aj starobylé mesto Nesebar. V prístave sa nám 

páčili veľké rybárske lode. Stretla som tam strašne veľa turistov 

a každý rozprával svojím rodným jazykom. Bol to pre mňa veľký 

zážitok. Do hotela sme sa vrátili vyčerpaní z toľkého chodenia.  

 Som rada, že sme mohli spolu tráviť dovolenku na takom peknom 

mieste s mojimi rodičmi a bratom. Už sa teším na ďalšie naše 

európske dovolenkové dobrodružstvá. 

 

                                                                      

C. Maňkošová, III.B 
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Európa je náš domov 
 

Moldava je naše mesto, 

v nej máme všetci miesto.  

Hráme sa tam každý deň, 

je tam slnko, tma i tieň. 

 

Je tam moja rodina, 

hlavne ruka mamina, 

tá sa o nás pekne stará, 

perie, žehlí a vyvára.  

 

S ockom je vždy veľká sranda, 

s bratom sme zas malá banda, 

sestra je vždy poruke, 

tiež je v našej rodinke. 

 

Môžme chodiť do školy, 

veď učenie nebolí. 

Žiaci sú tam ako rybky, 

múdri, šikovní a hybkí. 

 

Zvieratiek sa nebojíme 

a tie vzácne ochránime. 

Vždy im pekne pomáhame 

a kŕmidlá napĺňame. 

 

Život by nebol bez vzduchu, 

nebolo by nám do smiechu. 

Preto si vzduch chráňme 

a továrne nestavajme. 

 

 

 

 

Chceme dýchať čistý vzduch 

a nie žiaden puch.  

Všetko živé, čo tu je, 

tak veľmi ho potrebuje. 

 

V Európe sa žije šťastne, 

preto vymýšľame básne. 

A keď veľkí vyrastieme, 

stále ju chrániť budeme. 

 

 

  S. Dzurová, R. Kuzma, 

  K.Darmová, III.B 
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Doživotní priatelia 

Bol raz jeden les, v ktorom žila rodina  šerifa sokola Karola. No, 

vlastne v tom lese žilo veľa zvieracích rodín. A nielen zvieracie 

rodiny, ale aj stovky vysokých stromov.  

„Máme perfektný život, nemáme sa na čo sťažovať!“ ozvala sa 

krásna jedlička Anička. 

„Veru, veru,“ štebotali vtáčie rodinky a svojimi hlávkami 

súhlasne prikyvovali aj zlaté poklady lesa, liečivé bylinky. 

Jedlička Anička bola veľmi spoločenská, v lesnom kolektíve 

mimoriadne obľúbená a chcela sa kamarátiť aj so samoľúbou 

borovicou Alicou. Ale borovica Alica neprejavovala záujem, bola pyšná 

a namyslená na svoje husté ihličie . Celé dni sa iba parádila, 

upravovala si svoje šišky, vdychovala lesný vzduch a koketovala so 

slniečkom. 

„Si rada, že máš takú úžasnú postavu?“ spýtala sa jedlička 

Anička. 

„Daj mi pokoj, neotravuj, práve relaxujem!“ odvrkla jej borovica 

Alica. 

Zrazu začuli nepríjemný zvuk. Zvuk motora. Zvážnela nielen 

jedlička Anička, ale svoju pozornosť upriamila aj borovica Alica.  

Sokol Karol neotáľal a hneď zvolal lesnú poradu a oznámil veľmi 

nepríjemnú správu: 

„Skupina podnikateľov chce zničiť náš domov!“ 

„Musíme im v tom zabrániť,“ navrhla vždy ochotná jedlička 

Anička. No nestihla ani dopovedať a pred ňou zastalo nákladné auto, 

ktoré neveštilo nič dobré. Členovia lesnej rodiny sa začali o svoj osud 

obávať,  liečivé bylinky sklonili svoje zlaté hlávky, vtáčiky placho 

poletovali hore-dole a vysoké stromy, tým tak búšili srdiečka, že celú 

lesnú rodinku bolo počuť snáď až v Bruseli. Chlapi vystúpili  

a poobzerali sa okolo seba. 

„Odkiaľ začneme?“ povedal jeden z nich. 

„Vyrež tamtú borovicu, má krásne zdravé ihličie!“ navrhol druhý. 

Muž s motorovou pílou v ruke pristúpil k stromu. Píla sa zarezala do 

zdravej kôry. 
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„Au, au...!“ zastonala borovica Alica a ešte naposledy prehovorila 

k jedličke Aničke: 

„Spomínaj na mňa len v dobrom a prepáč, že som sa s tebou 

nechcela kamarátiť. Au, au....“ zastenala posledný raz.  

Chlapi povyrezávali ešte desiatky stromov, ponakladali ich na 

vlečku a odišli. Zostal po nich iba dym, smrad, prázdno a smútok..... 

Jedličke Aničke srdce trhalo, dokonca jej chýbali aj 

povýšenecké slová borovice Alice. Dni bežali a členov lesnej rodiny 

bolo čoraz menej. Sokol Karol neváhal a rozhodol sa rázne konať. 

Doručil novinárom do redakcie televíznych novín mail: 

Pátrame po neznámom páchateľovi, pre ktorého je typické, že 

rád ničí všetko živé okolo seba. Nič ho nevyvedie z miery. V tom je 

jeho nebezpečenstvo. Naliehavo prosíme o pomoc.  

Členovia lesnej rodiny. 

 

Večer sme zapli televízor. Práve vysielali televízne noviny. 

Jednou z tém bola reportáž o zdevastovanej prírode. Zobrazovali  

zdevastované konáre, stromy, celý les....Keď kamera zobrala do 

záberu jedličku Aničku, ani na chvíľu nezaváhala a prehovorila: 

„Ako by ste sa zachovali, keby vám niekto znivočil domov? 

Prosím, pomáhajme si navzájom a neničte našu lesnú rodinu!“ 

Videla som, ako táto správa dojala môjho otca. Stačil jeden 

telefonát. Telefonát, ktorý zachránil jeden domov, jednu rodinu. 

Stačilo konať a byť trochu empatický. Aj keď možno pre niekoho 

v poslednej chvíli..... 

Lesu a jej rodine 

občas zakývam na 

pozdrav. On mi odpovie 

širokým úsmevom. Veď 

priatelia to tak robia.   

                                                                 

M. Bodnárová, VI.A 
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Odkaz Európe 
 

Navždy zatváram dvere detstva, 

s fúzami od mlieka 

neutícha túžba vyrásť, 

ani keď z vlasov odlieta lienka. 

Otváram tajné dvierka sveta, 

nové myšlienky prievan priveje 

z krajín cudzích pier. 

Stojím a váham.... 

Križovatka, semafor, oranžová 

bliká...... 

Kam pôjdem? 

Žlté hviezdičky do kruhu túliac sa 

ako svetlušky v noci pri lampe 

mi ukážu správnu cestu 

pre spoločný domov v Európe. 

Túžim  zjednotiť sa pre dobrú vec, 

i keď nás rozdeľuje materinská reč. 

Tuho stisnime dlane do dlaní 

a problémy sú rýchlo preč. 

Ty a ja prišime záplatu tam,  

kde zubaté ostrie hlodá nás, 

veď človek nemôže ostať sám. 

Ak by sa zastavili kolesá času 

a zrniečka piesku by sa prestali 

kotúľať 

v presýpacích hodinách zrazu, 

držať sa za ruky v čase, 

keď sa slza do krajíčka oko tíska, 

keď svetlo s tmou sa hašteria, 

keď za jedným stolom priatelia 

nesedia. 

Svetlušky našepkajte môjmu peru, 

nech napíšem odkaz Európe, 

nech zaplním stránku bielu i nebo 

modré. 

Červeným atramentom zvýrazním, 

že ostať sám sa neoplatí. 

Srdcom cítiť, na druhých sa 

usmievať, 

V náručí ťa, vľúdna  Európa,  

objímať. 

 

 

       L. Pelegrinová, VIII.A 
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Májové prekvapenia  

 
 Máj je vraj lásky čas. Ja som však zažila jeden 

májový deň, keď ma nepostretla iba láska, ale aj fúra 

prekvapení.  

V ten deň bolo nádherné počasie. Slniečko 

žiarilo a na oblohe nebolo ani obláčika. Hrala som 

sa s kamarátkami pred domom, keď ma nečakane 

zavolala mamka domov. Čakala ma tam misa 

nádherných červených plodov. Čerešňa v našom ovocnom sade nás 

toho roku prekvapila bohatou nádielkou sladkých májoviek. V miske sa 

len tak ligotali a volali na mňa, aby som sa ponúkla.  

Ďalším prekvapením po čerešniach bola nečakaná návšteva. 

Potešila som sa, lebo krstná mama prišla aj so svojím malým 

synčekom, mojím bratrancom a doniesla mi darček. Netrpezlivo som 

rozbaľovala papier, ktorý napovedal, že je v ňom zabalené nejaké 

srdce. A zdanie neklamalo. Bolo to srdce, srdce-vankúšik.  

 A do tretice ma prekvapil zvonček. Ohlasoval príchod 

poštára, ktorý mi doniesol balík. Bola to moja dávno objednaná kniha 

od Milana Rúfusa Modlitbičky. Sú to najkrajšie básne, aké som kedy 

čítala. Hneď som sa do nej aj pustila. Z každej  básne na mňa dýchala 

láska.  

Pri srdiečku mi bolo tak príjemne nielen z tých básní, ale aj 

z nádherného dňa plného prekvapení.  

     

                                                                            C. Maňkošová, III.B 
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Daniel a máj 
 

Bol raz jeden chlapec, ktorý sa volal Daniel. Mal rád svojich 

rodičov. V máji si však špeciálne uctil svoju mamku. Veď druhá májová 

nedeľa patrí mamičkám. Vtedy je predsa Deň matiek. Už od začiatku 

mesiaca cítiť tento sviatok vo vzduchu. V obchodoch, v škole, 

v televíznych reklamách, všade nám ho pripomínajú. Aj Daniel už 

vymyslel darček pre svoju mamičku. Vlastnoručne vyrobený vankúšik 

na ihly. Taký ju najviac poteší. Je to také srdce z látky.  Schoval doň 

aj kúsok svojho srdiečka. 

 V máji sa teší Daniel aj na čerešne. Chutné, šťavnaté májovky.  

Slniečko  v nich svoje lúče premieňa na lahodnú sladkosť. Práve dnes 

mu mamička oznámila, že idú obrať čerešňu k starkej do záhrady.   

Srdce sa mu hneď radosťou rozbúchalo a chytro pomohol rodičom 

zbaliť potrebné veci, aby čím skôr ich auto vyrazilo k starkej na 

dedinu.  

 V máji sa Danielovi narodila aj sestrička. Teraz má síce ešte len 

tri rôčky a vôbec nerozumie slovu láska, ale 

Daniel jej pomáha spoznávať, čo je to 

súrodenecká láska. Niekedy sa s ňou 

i poháda a niekedy ho dokonca aj poriadne 

nahnevá, ale keď  bola naposledy chorá, 

veľmi sa o ňu bál. A po príchode zo školy ho 

nik tak krásne neprivíta ako jeho mladšia 

sestrička.  

 Máj chutí Danielovi sladko ako májové čerešne. Vonia láskou 

k mamičke a malej sestričke. A je aj predzvesťou prázdnin, veď je 

to predposledný školský mesiac, v ktorom sa ešte vážne v škole 

vyučuje. Školské výlety a štekliace slniečko však naznačujú, že brány 

školy sa onedlho zatvoria. Na chvíľu tak vymení triedu a mesto za 

pobyt u starkej a sladké oddychovanie. Ku koncu prázdnin sa však už 

nebude vedieť dočkať stretnutia so spolužiakmi.  

 A čo znamená máj pre Vás? Ako vám chutí máj? 

    

                                                                              G. Kuzma, III. 
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Konečne nastala jar, 

slniečko nám krásne svieti, 

na lúku hneď vybehnú 

zvieratká a deti. 

 

Čerešňa už lístkom máva, 

krásnu chuť nám dáva. 

Máj je krásny mesiac, 

máj je lásky čas. 

 

Moje srdce šťastne bije, 

že už prišla jar. 

 

S. Dzurová, III.B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

My favourite book 

 
      My favourite books are romans with narrative full of love. I love reading about friendship 

and relationship between two people, how do they feel about each other and what are they doing 
in different situations. Books are like a road to my dream country for me, something like a 
heaven, where everything can happen. Where everything works the way that we want it. The 
best books are those, where the book accompanies the characters from the beginning of their love 
till the end. There are books, where there is love for the first sight, but in a good book there must 
be some complications and the characters are fighting for it. They know, that they can´t be 
together, but they are fighting their destiny. When I read a roman with a happy end, I can 
dream about my life or make up my mind, imagine that life can be easy like in the stories about 
love. That I´m Juliet and somewhere, in every corner of the world, I´ll find my Romeo, 
who lives and breath only for me. I like when the writer gives you a place for using your 
fantasy, when they don´t write everything into the smallest details. When I read a book, 
which is very interesting for me, I can forget the whole reality, and dreaming, where noone 
knows, what I´m thinking about. I can think about the characters or what I would do, 
when I would be in their place. I love scenes in the story when two people go to be a couple. 
Now, I can dream my own story, where everything is beautiful and works the way that I 
want. I dream that I´m the character and my life is going to be happy. That I´m the 
princess and I finally find my prince, and we live happy together until we die. Like a 
fairytale. For me it´s a relax not thinking about anything else. Where I can think only 
about the story, the characters and their lives. In books a lot of emotions, boundless love or 
sorrow is important to me. The characters must overcome the hardest obstacles and make 
important decisions for their happiness.  
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       I prefer books where I can find facts some fiction as well, where isn´t everything real. 
Where I can dream or think about the story myself. But in fiction books everything  can 
happen. There isn´t any limit. We can imagine everything the way that we want to, the 
writer and the reader too. I think in every fiction is something real and every fairytale has its 
own basic story. Romans are fictional, because that situations and tales aren´t real. It´s 
only writer´s  fantasy, feelings or desire. Something can be real, but not everything.  
       The book is good, when every character is different. Every character has its own magic 
and they are the opposites. While one character is dreaming about everything, the second is so 
realistic. There could be many characters for more exciting reading.  
       I read many books and stories about love but the best book I have ever read was Anna of 
Green Gables. The story, the figures, their lives and styles. Everything was perfect. The best 
in the book is, that every character is different. While Anna is dreaming about everything, 
Gilbert is so realistic.  
       The story is played in a small city, Avonlea. Mathew and his sister Matilda wants to 
adopt a son. But the assistant makes a mistake and send Anna to them. There, the story 
begins. She is so naughty at first and not very pretty. Everything is new for her. The school, 
people and surroundings. But everyone favours her for her fantasy. In the new school in 
Avonlea she found her best friend Diana Berry. They are doing and fantasice together. 
But once Anna give her wine instead an apple juice. And Diana will become drunk. 
Diana´s mum forbide them to meet. But it will change when Anna save Diana´s 
sister´s life. They become best friends until they their adulthood.  Diana introduce her Gilbert 
Blythe. I love the scene when they were only kids and she broke her table on his head. From 
that moment Anna hates him, but Gilbert loves her. In every book of that series there are so 
exciting scenes when it looks like they will be finally a couple, but always is there a problem, why  
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they couldn´t be together. My favourite passage is from the book Anna in Redmond, when  
she is studying at the high school. She has two friends and they are living together near the 
school. They have their dream house in the village, where they are go every day. Later, the old 
ladies form this house are going to Europe and give the house to the girls. They live one of their 
dreams. And my favourite is, when Anna and Gilbert are talking under the tree and he is 
proposing to her. She is afraid, she doesn´t knows, what she feels. She become angry. Their 
position changes, when Mathew dies and Anna won´t go to school. Gilbert gives her his job 
at the school in Avonlea and Anna goes there to be a teacher.  But subconsciously she 
knows, that she loves him with every part of her body and mind. But she doesn´t want to 
admit it. Anna has a boyfriend, but she knows that he is not her true love. Gilbert has 
a girlfriend only for forgetting Anna. He wants to forget Anna and that´s why he does 
some nuisances. They think that when the school ends, they will go somewhere far from each 
one. But when Anna finds out that Gilbert is deathly ill, she slowly understands, what does 
she feels. I like a friend, who´s helping them. Her friend is writing a letter to Gilbert, that 
Anna loves him, and he becomes healthy from nothing. Like a miracle. The best of the best is 
a scene, when they are in a garden in a sunset, and Gilbert asks her again to merry him. 
I love it ´cause it is all about romance, it is so romantic, and when he propose a marriage, she 
can´t say anything. I think, I would do the same. The most romantic part of the day is 
when the sun goes down, and the whole countryside is covered in orange or red colour. Sitting 
under the tree, on the same place as few years ago. It could be so magical. I would love to see a 
movie from all books of the series, ´cause every part has its magic. In the books there are so 
many unhappy scenes, but by this we know, how do the characters feel about the second character. 
There, we know something new about people, and we can use it in reality too. A good one is 
the last book of the serie too, Rilla of Ingleside.  
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This part is about Anna´s and Gilbert´s children, particularly about the smallest child, 
Rilla. She is just like Anna when she was a child. She is so lovely. It´s so amazing when 
she finds a baby in one old house, whose mother dies and father is in the war.  She takes him to 
home and take care of him for three years alone, without any help. It shows how goodhearted 
she is. The most of the people would leave the baby in the house and let it die. She makes an 
important decision when she takes him with her and knows that she will be there for it on her 
own.  
       I would like to see a movie about all of the books ´cause every part has its own magic and 
own story. This book is a fiction, but I think that something from it could be real and really 
could have happened in real life somewhere in the world.  
 
 

                                                                                           B. Žigraiová, IX.A 

  

Táto esej sa stala jednou z najúspešnejších esejí 

o najobľúbenejšej knihe a bola uverejnená v časopise 

Hello! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 
 

 

Pre niekoho bezvýznamný deň, ale pre mnohých ľudí by tento 

deň mal byť varovným. Veď fajčenie neprináša do nášho života nič 

pozitívne. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli reláciou 

v školskom rozhlase a svoj postoj k cigaretám a fajčeniu vyjadrili 

v nasledujúcich veršoch. 

 

 

 

FAJČENIE 
      

Fajčenie je zlá vec,    

preto to nerob vôbec! 

Fajčeniu sa vyhýbaj 

a dlhší život si užívaj. 

 

Pľúca zdravé budeš mať, 

keď fajčeniu sa budeš vyhýbať. 

Fajčenie, to je droga, 

budeš ako stará doga. 

 

Fajčia mladí, fajčia starí, 

každý fajčiar si denne zapáli. 

Ja si cigaretu nezapálim, 

svoje zdravie si zachránim. 

 

 

                                      V.A 
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 CIGARETA 
 

Cigareta? Ďakujem, neprosím, 

radšej si jablko poprosím. 

Je to možno frajerina, 

ale odvyknúť si , to je drina. 

Láka ťa to, odolaj, 

radšej rozum zavolaj! 

Veď nechceš mať z pľúc trosky, 

potom nebudeš skákať od radosti, 

že si veľký frajer. 

 

 

 

Raz však cigareta zhasne,    

tvoj život vyhasne. 

Potom si rozmyslíš, 

či cigaretu zahodíš.  

Kamarátov nechaj tak, 

keď si nedajú povedať. 

Ty budeš mať pľúca zdravé, 

oni sto pro rozožrané. 

Poďme, chyťme sa za ruky, 

nech nespadneme do záhuby. 

Cigaretu už nezober nikdy, 

radšej zober do ruky knihy. 

Držíme ti palce, 

nespadni tam zase. 

 

 

                    VI.B 
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FAJČENIE 
 

Fajčenie škodí zdraviu,  

preto to neber ako hru! 

Bol som fajčiar veľký, 

už som si odvykol, ver mi. 

Fajčil som každý deň, 

bol to ako zlý sen. 

 

Fajčenie je najprv ako dokonalý dezert, 

potom je to ako náš prezent. 

Povieme si: „ Veď jedna nezaškodí, 

druhá, tretia, predsa to už nevadí!“ 

A po chvíli celý náš farebný život, 

nahrádza krabičkový pilot. 

 

                                VII.A 

  

Ak chceš zdravo žiť,                                   

nemusíš si zapáliť. 

Daj si radšej vitamíny, 

budeš fit a dlho živý. 

  

 

                          V.B 

Na svete sa fajčiť nemá, 

ten kto fajčí, je mu beda. 

Cigaretu do ruky si  neberte, 

radšej ju do koša odhoďte. 

Tak fajčiari nefajčite, 

už si od toho odvyknite. 

Fajčenie vás môže trestať, 

rakovinu môžete dostať. 
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V osemsmerovke nájdi vyznačené slová. 

 

 

D O V O L E N K A K 

S I H L A T O A N O 

R Á E E T Z S P D K 

N N E Ť A V A          U Y O 

A O M E A O S S A S 

A Z A A Z N A T S Ú 

O K S B V E S A E D 

R L E K Y C I B P T 

E R E I M R O B O T 

P B R I R É T A M A 

 

 

 

DIEŤA, IHLA, DOVOLENKA, LENA, ŤAVA, ZVONEC, BICYKEL, 

RYBA, KAPUSTA, ZBER, ROBOT, ÁNO, ÚSTA, ANDY, PERO, 

AMATÉR, KOKOS, SÚD, NOS, RIEKA 

 

 

 

 

 

TAJNIČKA:.......................................................................................................... 
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1. Jeden z víkendových dní                  

2. Najteplejšie ročné obdobie 

3. Častica nesúhlasu 

4. Pokrývka hlavy 

5. Orgán zraku 

6. Antonymum k slovu deň 

7. Častica súhlasu 

8. Svetová strana 

9. Zviera, ktoré žije v lese na stromoch 

10. Druh hmyzu 

11. Dopravný prostriedok 

12. Dlhá samohláska 
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Do obrazca dopĺňaj čísla od 1 do 9. V každom riadku, stĺpci a vo 

vnútornom štvorci ( 3 krát 3 ) musia byť všetky čísla od 1 do 9. 

Žiadne číslo sa nesmie opakovať. 

 

 

 

                                                                                         8  4 9 5  

 8  7  1  3 4 

6   5 3 9  2  

8 5  3 9     

3  7 2 4 6 1 8  

2 4 6    3   

 6 8  1 2 7  3 

 3 9  5 8 4   

4  2   3 5 6  

 

 

 
Každé sudoku má len jedno jediné riešenie. Veríme, že sa s ním 

nebudeš dlho trápiť a budeš spokojný sám so sebou.  
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 Mladík sa zoznamuje so slečnou v ZOO. 

- Slečna, my sme sa už videli. 

- A kde? 

- Keď ste si pozerali opice. 

- Prepánakráľa, ako ste sa z tej klietky dostali? 

 

 

 

 Poisťovací agent sa pýta chlapca, ktorý sa hrá na záhrade: 

- Je mamička doma? 

- Áno, pane. 

          Agent zvoní, ale nikto neotvára. 

- Prečo klameš, že je mamička doma, keď nikto neotvára? 

- To bude asi preto, že my bývame inde. 

 

 

 Pani učiteľka sa pýta Petríka: 

- Peťo, a tvoj malý braček už chodí? 

- Ešte nie, pani učiteľka, ale nohy už má. 

 

 

 Na rodičovskom združení sa sťažuje pani učiteľka na Miška: 

- Je to najhorší chlapec v triede. Nedá sa s ním vydržať. 

A čo je vrcholom všetkého, doteraz ani jeden deň nechýbal. 

 

 

 Mama hovorí synovi v ZOO: 

- Choď ďalej od toho ľadového 

medveďa, ešte prechladneš! 
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 Janko Kráľ zomrel na črevný fikus. ( črevný týfus) 

 

 Janko Kráľ napísal báseň Šľachy. ( Šahy ) 

 

 Matkova láska je najkrajšia. 

 

 V Amerike žijú MULATI, ZAMBOVIA, MESTICI. Sú to potomkovia týchto 

dvoch ľudských rás: ŽLTOSI A ČERNOSI. 

 

  Urbanizácia je násilné vyvražďovanie národov. 

 

 Vysokozdvižné topánky – topánky na vysokom opätku. 

 

 Kráľovná bola ukorunovaná v Bratislave. 

 

 Poradie udalostí v dejinách je vyznačené na čajovej priamke. ( časovej ) 

 

 2688 je prosím o 8 väčšie ako 2680. 

 

 Slovné druhy: prípojky, prídavky, spojovky, citoslovesá. 

 

 Júlia Korponajová sa dopustila vlastivedy. ( vlastizrady ) 

 

 Sídlo prezidenta: Grašparkovičov palác. 

 

 Anton Bernolák spôsobil v Trnave. 

 

 Mesto Nová Vaňa. ( Baňa ) 

 

 Svetové strany môžeme určiť pomocou letopruhov. ( letokruhov ) 

 

 Susedné štáty Slovenska: Česko , Maďarsko, Unesco. 

 

 Slovenská jaskyňa: Dobšinská ľudová jaskyňa. 

 

 Poludníky a rovnobežky tvoria: pavúčiu sieť, štvorcovú sieť, rybársku sieť. 
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