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Slovo na úvod 
 

 

Milé čitateľky, milí čitatelia!  

 

 Prvá polovica školského roka 2016/2017 je už za nami. Máme za sebou 

Vianoce, polročné vysvedčenia, ale aj mnoho akcií, ktoré sa na našej škole za prvý 

polrok udiali. Materiálu do časopisu sme teda nazbierali naozaj dosť a teraz Vám 

prinášame výsledky našej usilovnej práce.  

 Aj v tomto čísle ČASÁKU nájdete všetky pravidelné rubriky – významné 

akcie a udalosti našej školy, charakteristiky triednych kolektívov, práce 

šikovných mladých talentov, jazykové okienko a pre tých, ktorí si chcú skrátiť 

voľné chvíle, sme pripravili hlavolamy a sudoku.    

 Veríme, že sa Vám naša práca bude páčiť a všetkým želáme príjemne 

strávený čas pri čítaní ČASÁKU.  

Vaša redakčná rada  

 

   

  

 

 



Predstavujeme triedne kolektívy 
  

Aj v tomto čísle sme si pre vás pripravili pravidelnú rubriku predstavovania 

triednych kolektívov. Ako vnímajú svoje triedy nám tentokrát rozpovedajú 

najmladší žiaci druhého stupňa, naši piataci.  

 

 

 

 

 

My sme 5. A, 

ktorá spolupracuje.  

 Niekedy sa povadíme, 

ale vždy sa ospravedlníme.  

Sem – tam vystrájame, 

no i tak sa radi máme. 

Keď niečo nemáme, 

vždy si požičiame.   

Vieme my však byť aj veľmi dobrí, 

cez hodiny, aj cez prestávky.  

Triedna naša super je, 

veľmi radi ju máme.  

Jej rady počúvame 

a vždy radi pomáhame.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V našej triede 5. B 

veľmi veľa dievčat je. 

K tomu ešte desať chlapcov, 

ktorí stále hádžu fľašou.  

U nás nikdy ticho nie je, 

cez prestávky sa každý hraje.   

Každý žiak je v niečom dobrý, 

5. B si talent nosí. 

Na nový deň sa vždy tešíme, 

domáce si poctivo urobíme. 

Usilovne sa hlásime 

a doma sa pravidelne učíme. 

Naša triedna učiteľka  

rady dobré nám vždy dáva. 

V škole sa stále usmieva, 

slniečko ju vyhrieva. 

Na výlety veľmi radi chodíme, 

všetko možné si tam kúpime.  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V našej triede sranda veľká, 

výzdoba je u nás pekná. 

V žiackej knižke dobré známky, 

pochvália nás doma mamky. 

Hlučných chlapcov v triede máme, 

ich vlastnosti sú všetkým známe.  

Všetci radi pomáhame, 

no niekedy aj po škole zostávame.   

Zasadací poriadok sa nám nepáči, 

chceme sedieť, ako sa nám zapáči. 

Naša triedna, tá je super, 

vždy rýchlo vyrieši každý náš problém.  

Naše učiteľky sú veľmi zlaté, 

keď je treba, vedia kričať vždy a hlasne. 

Cez prestávky nebeháme, 

našu triednu počúvame. 

Cup song hrať vieme  

a ticho v našej triede nikdy nie je.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beží celá rodina 
  

23. septembra sa na našej škole už tradične uskutočnila športová 

súťaž pod názvom Beží a športuje celá rodina. Nielen areál školy, ale aj 

telocvičňa sa naplnili starými rodičmi, rodičmi, žiakmi, kamarátmi, ktorí 

si prišli spoločne zašportovať a urobiť niečo prospešné pre svoje zdravie.  

 Počas celého popoludnia si mohli účastníci zajazdiť na koňoch 

alebo zaskákať na trampolínach. Pre najmenšie deti bol pripravený 

skákací hrad. Športový program obohatili ZUMBA tanečníčky. Pre 

všetkých bežcov pripravili pani kuchárky v školskej jedálni chutný guláš 

a postarali sa aj o náš pitný režim. Tešíme sa na túto tradičnú športovú 

akciu aj v budúcom školskom roku.   

V. Ficsórová, V. C 

 

 

 

 



 

A ešte niekoľko štatistických údajov na záver, ktoré spracovala pani 

učiteľka Ing. Z. Fiedlerová. 

 

 

Výsledky súťaže: 

Prvý stupeň  Druhý stupeň 

1. miesto: 2. C 1. miesto: 9. B 

2. miesto: 4. A 2. miesto: 7. A 

3. miesto: 3. B  3. miesto: 7. B 

 

 

Náš 250m atletický ovál bol prekonaný 18 475 krát, účastníci 

súťaže prebehli spolu 4 618, 775 km!!! Najstaršia účastníčka bola 83-

ročná pani Štrompová a najmenší účastník mal štyri 

mesiace. Najvytrvalejší bežec - pán Fifík - prebehol oválom 100 - krát 

/25km/ a pán Ivanko 50 - krát.  

 

  

 



Záložka do knihy  
 

Do projektu Záložka do knihy spája školy sme sa zapojili už tretíkrát. Po 

dobrých skúsenostiach z predchádzajúcich ročníkov sme sa rozhodli, že aj v tomto 

školskom roku, ktorý je vyhlásený za „Rok čitateľskej gramotnosti“,   projekt 

podporíme. Oslovila nás aj téma tohto ročníka: „ Čítam, čítaš, čítame...“ 

Na hodinách čítania a literatúry sme sa so žiakmi porozprávali o potrebe 

čítania a kníh. Do školy si priniesli svoje najobľúbenejšie knižky, 

o ktorých porozprávali aj svojim spolužiakom. Navštívili aj školskú knižnicu, kde 

si mohli vypožičať knihy, ktoré ich zaujali. Na hodinách výtvarnej výchovy si 

vyrobili záložky, na ktorých sa ocitli postavičky z ich obľúbených príbehov. 

Záložky sme zaslali do ZŠ na Litoměřickej ulici v Topoľčiankach posledný 

októbrový týždeň. Záložky z partnerskej školy nás potešili. Budú praktickým a 

estetickým doplnkom mnohých kníh, učebníc. Aj vďaka tomuto projektu 

sa nadväzujú nové kontakty a partnerstvá. 



Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 
 

Slovné spojenie Zlatá podkova, zlaté 

pero, zlatý vlas v sebe schováva nielen 

názov ľudovej rozprávky, ale aj názov 

súťaže v detskom prednese ľudovej 

rozprávky. Vznikla na počesť známeho 

a snáď najväčšieho zberateľa slovenských 

rozprávok Pavla Dobšinského.  

V okrese Košice – okolie sa konal ešte len druhý ročník tejto súťaže. 

Súťažiaci sa stretli 7. 10. 2016 v priestoroch Vedeckej knižnice v Košiciach a vo 

všetkých troch kategóriách mala zastúpenie aj naša škola. Veľmi úspešne nás 

v prednese rozprávky reprezentovali Erik Fazekas, žiak VIII. B triedy a Marko 

Szilvássy, žiak IV. B triedy. Obaja vyhrali svoje kategórie a postúpili do 

celonárodného kola, ktoré sa uskutočnilo 19. 10. 2016 v Drienčanoch.  

V tejto dedinke pôsobil Pavol Dobšinský ako evanjelický farár. Chlapci 

v Drienčanoch nielen súťažili, ale pozreli  si aj faru, na ktorej Pavol Dobšinský 

pôsobil a zúčastnili sa besedy so 

spisovateľkou Denisou Ogino. Odborná 

porota, ktorej členom bol aj známy 

spisovateľ Peter Glocko, ocenila našich 

recitátorov ďakovným listom. 

Obom súťažiacim sme vďační za 

šírenie dobrého mena našej školy 

a prajeme im ešte veľa úspechov v prednese umeleckej literatúry.  

 



Divadelné predstavenie 
 

Na našej 

škole síce nuda 

nie je, ale aj tak 

by sme najradšej 

mali voľnejšie 

dni alebo výlety 

. Oznámenie, 

že 10. novembra 

2016 ideme do 

divadla preto 

všetkým žiakom druhého stupňa vyčarilo úsmev na tvári. V tento deň sme sa 

zúčastnili divadelného predstavenia Maškaráda alebo Fantóm opery v Štátnom 

divadle v Košiciach. Mnohí z nás mali takúto možnosť prvýkrát, preto sme sa na 

cestu do Košíc veľmi tešili. Ráno sme boli vybavení nielen batôžkom, ale aj 

úsmevom. Pred odchodom sme si ešte vypočuli pokyny o tom, ako sa máme 

správať a cesta do Košíc sa mohla začať.   

Po príchode do divadla sme si odložili kabáty, usadili sa a čakali na 

začiatok. Predstavenie bolo celkom dlhé, ale nenudili sme sa, pretože bolo plné 

smiešnych, ale aj strašidelných postáv. Tie sa dokonca často objavili aj medzi 

žiakmi v hľadisku. Výkony hercov boli naozaj parádne. Predstavenie však nebolo 

len smiešne, ale aj veľmi vážne. Vypátrať záhadného Ducha opery, ktorý robil 

v divadle zlé veci, nebolo vôbec ľahké. Nakoniec ale všetko dobre skončilo.  

Z divadla sme odchádzali plní rôznych pocitov a celú cestu domov sme sa 

rozprávali o tom, čo sa nám najviac páčilo.    

P. Hirková, G. Rakacká, V. C 

 



Vesmírne putovanie 
 

 Prírodovedný tematický celok 

o vesmíre a planétach zavŕšili 

štvrtáci 16. 11. 2016 putovaním 

po planetáriách a hvezdárňach.  

Najskôr nahliadli do 

Planetária CVČ Domino 

v Košiciach. Zopakovali a 

prehĺbili si tu svoje vedomosti 

získané na hodinách prírodovedy. Oboznámili sa so Slnečnou sústavou, so 

súhvezdiami letnej oblohy aj s ich 

legendami a nakoniec si pozreli krátke 

videorozprávky.  

Potom sa štvrtáci presunuli 

z Košíc do Medzeva, kde navštívili 

Hvezdáreň. Tu si pozreli modely 

planét a získali predstavu 

o vzdialenostiach medzi nimi. Vo 

videoukážkach si pozreli ako žijú ľudia vo vesmírnej stanici. Zistili ako 

kozmonauti spia, umývajú si vlasy...zabavili sa na kreslenom filme Krava na 

Mesiaci.  

Je pravdou, že pozorovanie Slnka ďalekohľadom štvrtákom znemožnilo 

počasie, keďže bolo zamračene a snežilo, ale aj napriek tomu prežili príjemný deň 

a exkurzia upevnila ich v škole nadobudnuté vedomosti.  

 

 

 

 



Prvácka pasovačka 
 

 Už tradične je november pre prvákov špeciálnym mesiacom. V našom kultúrnom 

stredisku ich starší spolužiaci pasujú za právoplatných žiakov školy. 

 Aj 28.11.2016 sa zaplnila veľká sála kultúrneho 

strediska doslova do posledného miestečka. Hľadisko 

bolo plné rodičov, škôlkarov, ale tými najdôležitejšími 

v ňom boli prváci. Oni boli hviezdami tohto 

novembrového popoludnia. Pred zrakmi rodičov 

a škôlkarských kamarátov všetkým prítomným dokázali, 

že si hravo poradia s písmenami a číslami. Spoločne si 

zaspievali a ukázali aj to, že sa vedia pri takýchto slávnostných príležitostiach aj 

náležite správať.  

 Ich kamarátkou pri vstupe do žiackeho stavu bola PIPI POPLETENÁ 

PANČUCHA so svojimi kamarátmi. Ako sa na správnu PIPI patrí, urobila veľký 

rozruch. Všade jej bolo plno, prváčikov rozosmiala, zabavila prítomných, aby napokon 

zistila, že škole sa bude pre istotu vyhýbať. Naši prváci sú však radi školákmi, a tak 

neváhali a zložili prvácky sľub. Po ňom boli obrovskou ceruzou slávnostne pasovaní 

rukami deviatačok za žiakov našej školy.  

 Pasovačka bola dôkazom toho, že v našej škole je aj po vyučovaní rušno. V plnej 

paráde spestrili pasovačku svojimi vystúpeniami členovia krúžkov Literárno-

dramatického pod vedením PhDr. Ivety Klajberovej, Speváckeho pod dirigentskou 

taktovkou Mgr. Barbory Bystrej, Zumby pod tanečným dohľadom Mgr. Lucie Baško 

a pestrú pútavú výzdobu mala pod palcom Mgr. Soňa Maléterová s Mladými 

umelcami. Technické záležitosti riešili PaedDr. Alžbeta Gajdošová a Ing. Zdena 

Fiedlerová. 

 Prváčikom a ich triednym pani učiteľkám k pasovaniu za právoplatných žiakov 

našej školy blahoželáme a do ďalšej práce im želáme veľa zdaru a len príjemné školské 

okamihy.  



Mikuláš v škole  

 

 Prišiel deň, na ktorý 

sa určite celá škola veľmi 

tešila. Malí na príchod 

Mikuláša a sladkosti a starší 

na neučenie sa a program. 

Tak ako každý rok, aj 

tentokrát bol Mikuláš na 

našej škole niečím 

výnimočný.  

 Natešené tváričky žiakov žiarili už od rána. A veruže sa mali na čo tešiť! 

Najprv potešil celú školu Mikuláš, ktorý mal pre všetky deti pripravené sladké 

darčeky. No a potom k nám 

zavítali speváci Emily 

a Justice, ktorí roztancovali 

celú jedáleň. Aj kuchárky 

zbystrili pozornosť, keď 

zazneli prvé tóny a výskot 

detí sa stupňoval.  

 V miestnosti zavládla 

veselá atmosféra, ktorá 

potrvala až do poslednej pesničky. Ich chytľavé piesne, ktoré postupne vedeli 

spievať nielen žiaci, ale aj učitelia, naladili všetkých na príjemnú vlnu. Koho by 

napadlo, že dvaja ľudia vedia vyčariť úsmev na tvárach všetkých prítomných. Na 

Mikuláša 2016 budeme všetci ešte dlho spomínať. A ak sa chcete dozvedieť viac 

o spevákoch Emily a Justice, čítajte ďalej.  

P. Hirková, G. Rakacká, V. C 

 



Vianočná besiedka 
 

 K predvianočnému obdobiu na našej škole neodmysliteľne patrí aj vianočná 

besiedka. Už druhý rok sa na nej prezentuje 

činnosť poniektorých záujmových krúžkov.  

 15.12.2016 sa priestory Mestského 

kultúrneho strediska zaplnili opäť do 

posledného miestečka. Rodičia, pedagógovia 

i ďalší hostia si prišli pozrieť vystúpenia 

svojich ratolestí a načerpať vianočnú 

atmosféru.  

 Na pozadí nečakanej návštevy známej literárnej postavy Malého princa sa 

na javisku striedali vianočné vystúpenia našich talentovaných žiakov. Predviedli 

sa na ňom dievčence z krúžkov Mažoretky a Zumba s vianočnými choreografiami. 

Staršie žiačky z Hudobného a Literárno-dramatického krúžku prispeli 

k vianočnej atmosfére hudobno-recitačným pásmom. Druháci nám zase miestami 

citlivo a miestami humorne priblížili príbeh Svätého dieťaťa. Spevácky zbor 

Zvonky zazvonil vianočnými a zimnými melódiami.  

 Na javisku sa vystriedalo vyše 100 talentovaných žiakov našej školy a všetci 

sa snažili svojim vystúpením obdarovať niekoho v javisku. Každý z nich si medzi 

divákmi hľadal známy pár očí a čítal z neho reakcie. A ľudia v hľadisku prijali dar 

svojich detí s úsmevom, smiechom, aj so slzami dojatia. A o to vystupujúcim išlo, 

vniesť vianočnú atmosféru do sŕdc blízkych a známych.  

 Za prípravu Vianočnej besiedky patrí poďakovanie okrem tých hlavných,  

účinkujúcich z radov našich žiakov, aj Mgr. Soni Maléterovej za nápaditú 

estetickú výzdoba a kostýmy, Mgr. Lucii Baško, vedúcej krúžku Zumba, Mgr. 

Zuzane Šiškovej, vedúcej krúžku Mažoretky, PhDr. Ivete Klajberovej, vedúcej 

Literárno-dramatického krúžku, Mgr. Barbore Bystrej, vedúcej Hudobného 

krúžku, triednym učiteľkám druhého ročníka, Mgr. Andrei Sedlákovej, Mgr. 

Kamile Kissovej a PaedDr. Kataríne Kiššovej a vedúcim krúžku Malý recitátor, 

Mgr. Márii Lovászovej a Mgr. Helene Szabóovej.  



Svet hudby 
 

 Ako mikulášske prekvapenie bolo pre našich žiakov pripravené aj vystúpenie 

speváckeho dua Emily & Justice. V tejto časti vám ich obidvoch predstavíme.   

Emily, vlastným menom Denisa Petríková, je slovenská 

speváčka. Narodila sa v roku 1989 v Poprade. Do povedomia 

verejnosti sa dostala predovšetkým skladbami: „Poďme spolu 

lietať 2004“, „Lásku vyznávam“, „Nemusíš sa báť“, či „Dam du bi 

dam“. Pred desiatimi rokmi sme ju poznali ako sólovú speváčku.  

Už v mladom veku získala viacero významných ocenení. 

So svojou hudobnou kariérou začínala v štrnástich rokoch. Jej 

prvý album vyšiel v roku 2004 a dostal názov Poďme spolu lietať. Za tento album 

získala Zlatú platňu. Ako 15-ročná sa stala najúspešnejším slovenským interpretom 

hudobnej stanice Music Box za rok 2004 a v roku 2005 bola ocenená ako objav roka 

2004. Po týchto úspechoch sa na istý čas odmlčala.  

Počas rokov, ktoré strávila mimo dosahu fotoaparátov a kamier však na hudbu 

nezanevrela. Vystupovala na regionálnych akciách, študovala a tiež aj nejaký čas 

učila deti na škole. 

Po dlhej pauze sa však opäť vracia na hudobnú 

scénu, tentokrát už nie ako sólová speváčka. Svoje 

sily spojila s raperom Justiceom, s ktorým vytvorili 

hit V hlave ťa mám. Pôvodne to mala byť 

jednorazová spolupráca iba na tomto hite. 

 Avšak s hudobníkom, pochádzajúcim 

z Washingtonu, si akosi padli do oka a tak sa rozhodli 

vytvoriť dueto a vystupovať pod názvom Emily & Justice. Justice je pôvodom 

Američan, ktorý už 4 roky žije a pôsobí v Prahe.  



Naše talenty 
 

Básnička pre pani učiteľku 

 

My sa máme v triede radi 

spolu nám to pekne ladí. 

Naša pani učiteľka 

za prácu nás často chváli. 

 

Napíše nám na tabuľu 

príklad, vetu, zemeguľu. 

Úlohu nám ťažkú dá, 

povie: „Alex, rozmýšľaj!“ 

 

Učiteľke ukážem, 

ako všetko dokážem. 

 

Mám rada pani učiteľku, 

za jej snahu, prácu veľkú. 

Za to, že sa na nás smeje, 

ako slnko triedu hreje.   

 

Kristína Balázsová, III. A  

 

 

 

 

 

 

 

 



Aj náhody menia životy 

Sme mladí ľudia, ktorí večne o niečom rozmýšľajú. Premýšľame napríklad 

aj o tom, čo chceme v živote dosiahnuť, čím chceme byť. 

Keď som sa tak zamyslela nad sebou, nad svojou budúcnosťou, narazila 

som na jeden veľký problém. Problém nie je v tom, že by som nemala o nič 

záujem, ale v tom, že ma zaujíma takmer všetko: fyzika, matematika, dejepis, 

chémia, vesmír, biológia, jazyky a aj ekológia.  

Vedela by som si predstaviť, že by som bola chemičkou a  publikujem svoje 

vedecké zistenia v odborných časopisoch a novinách. Páčilo by sa mi pracovať aj 

v oblasti fyziky. Viem si reálne predstaviť,  ako svojím zaujímavým výkladom 

učiva zaujmem študentov, v ktorých vzbudím záujem o štúdium techniky.  Aj 

práca ekológa je pre mňa veľmi atraktívna. Zavriem si oči a predstavujem si, ako 

diskutujem na vedeckej konferencii o globálnych environmentálnych 

problémoch.  A čo tak  paleontológa, ako robím vykopávky dávno uplynulých 

dôb...... no, naozaj neviem, ako si mám vybrať medzi toľkými možnosťami? Pre 

ktoré povolanie sa rozhodnúť, keď každé povolanie v sebe ukrýva krásu? 

Nedávno som zažila deň s veľkým D. Našla som to, čo ma naozaj upútalo, 

okúzlilo a zaujalo. Budem astrofyzičkou! A prečo? Celé to začalo ako bežná 

exkurzia do hvezdárne. Najprv sme mali prednášku o elektromagnetizme, potom 

sme sledovali slnko cez ďalekohľad,   zabavili sme sa s legom a vypočuli sme si 

prednášku o alternatívnych zdrojoch energie. A ako sa zvykne hovoriť, to 

najlepšie prichádza nakoniec. Absolvovali sme prednášku o gravitačných vlnách. 

Ako som sledovala prezentáciu, ktorá sa venovala  Einsteinovi, teórii relativity, 

časopriestoru,  detekcii gravitačných vĺn, bola som z minúty na minútu viac a viac 

očarená. Po tele mi prechádzali zimomriavky.  Čerešničkou na torte bolo, keď 

nám pán profesor ukázal animáciu, ako dve čierne diery vo svojom gravitačnom 

tanci krúžia okolo seba, vždy rýchlejšie a bližšie k sebe, až sa nakoniec  zrazia 

a tým vytvárajú silné gravitačné vlny. V tom momente som bola v úžase, ako keby 

sa na chvíľu zastavil časopriestor. Pozerala som sa a snažila sa pochopiť, ako 



môžu dve také mohutné telesá splynúť za zlomok sekundy. To bol ten moment, 

ktorý rozhodol. 

Hoci som len deviatačka, už teraz viem, čím budem! Budem astrofyzičkou, 

pretože vesmír má svoje čaro, je nádherný, obrovský, očarujúci a fascinujúci. 

Myslím si, že toto povolanie bude pre mňa nielen práca, ktorá ma bude živiť, ale 

aj vášeň, ktorá ma pohltí a najmä budem pre mňa poslaním, ktorým prinesiem pre 

ľudstvo nové poznatky. Chcem pátrať a skúmať skryté pravdy nášho úchvatného 

vesmíru! Tak  už len vykročiť... 

P.S.: Aj Coelho hovorí: „Keď niečo chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to 

dosiahol.“ 

Veronika Ucekajová, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keby som bol prezidentom sveta... 

 

Veľa ľudí si myslí, že byť prezidentom sveta by bola super ľahká práca, ale 

nie je to tak. Byť prezidentom sveta je podľa mňa obrovská zodpovednosť. 

Zároveň je to aj možnosť veľa vecí na svete zmeniť k lepšiemu. Prezidentom sveta 

by preto mal byť múdry, čestný, rozvážny a spravodlivý človek. Aj keď som iba 

žiakom 4. ročníka základnej školy, skúsim si predstaviť, čo by som ako prezident 

sveta urobil pre dodržiavanie práv nás, detí. 

Najprv by som vytvoril poradný tím z detí z každej krajiny. Pretože každá 

krajina má svoje problémy a deti ich vnímajú inak ako dospelí. A majú skvelé, aj 

keď niekedy strelené nápady. Spolu by sme sa snažili pomôcť všetkým deťom, 

ktoré to potrebujú.  

Potom by som vyzval vládcov krajín, ktorí medzi sebou bojujú, aby 

ukončili všetky vojny. Vojny spôsobujú veľa bolesti. V správach často vidím deti, 

ktoré utekajú zo zničených domov, nemajú jedlo, nemajú hračky, nemajú peniaze, 

veľakrát nemajú nikoho z príbuzných. Majú iba strach a veľmi malú nádej, že sa 

raz vrátia domov. Ja to vidím v televízii, ale tie deti to zažívajú na vlastnej koži. 

Bojujú o holé prežitie a prichádzajú o detstvo. Ich spomienky nebudú šťastné, ale 

bolestné. Ak nezažijú pocit šťastia a bezpečia v detstve, potom ho v dospelosti 

nebudú vedieť dať svojim deťom. 

Ďalej by som zaviedol vzdelanie pre všetky deti na svete.  Deti u nás nemajú 

rady školu a nechce sa im do nej chodiť. Aj ja niekedy trucujem a nechce sa mi 

ísť do školy. V bohatých krajinách máme luxusné školy oproti školám v málo 

rozvinutých krajinách, kde sa učia na zemi, nemajú dobré učebné pomôcky, 

nemajú pekné lavice, do školy chodia niekoľko kilometrov pešo. Sú krajiny, kde 

deti nemajú peniaze na školu alebo školu nemajú vôbec, lebo bola zničená počas 

bojov. Ak budú mať všetky deti prístup ku vzdelaniu, naučia sa čítať, písať, 

počítať, spievať, hrať, tancovať, pestovať rastliny, chovať zvieratá, stavať, 

programovať, rozmýšľať, tvoriť, vymýšľať nové veci, stroje, lieky, ale najmä 

správať sa slušne k sebe navzájom a k našej planéte. Naučia sa, že majú práva ale 



aj povinnosti. V bohatých krajinách ľudia plytvajú potravinami a vodou. Škodia 

tým našej Zemi a aj deťom v krajinách, ktoré trpia hladom a nedostatkom vody. 

Ak sa budeme správať zle k  našej planéte a raz vyťažíme všetky zdroje, ľudstvo 

vyhynie. Pretože nič netrvá večne.   

Nesmiem zabudnúť na zákaz detskej práce. V mnohých krajinách sú deti 

využívané na ťažkú, špinavú a namáhavú prácu. Dostávajú za ňu málo peňazí 

alebo len jedlo a prístrešok a žijú v chudobe. Tieto deti nemajú detstvo, sú to 

predčasne dospelí malí ľudia. V tom veku by mali chodiť do školy, aby sa naučili 

o seba v budúcnosti postarať.      

  Mám v hlave ešte plno tém, ktoré by som chcel ako prezident sveta vyriešiť. 

Ale to by ste čítali túto moju prácu až do rána. Ako zariadiť opísané zmeny? 

Spravodlivejšie rozdeľovať peniaze. Ukázať príklad, ako sa bohatí môžu podeliť 

s chudobnými. 

Ak sa aj prezidentom sveta nestanem, možno si ma raz nejaký prezident 

pozve za svojho poradcu pre dodržiavanie práv detí.  

Ján Stupák, 4. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keby som bola prezidentkou sveta...  

 

Konečne zazvonilo. Je koniec aj poslednej vyučovacej hodiny.  Domácich úloh 

sme dostali dosť – slovné úlohy z matematiky, poučka z literatúry, palubný 

denník z prírodovedy a aby toho nebolo málo, ja som si ešte k tomu všetkému 

vybrala aj jednu dobrovoľnú úlohu: napísať slohovú  prácu na tému „Keby som 

bola prezidentkou sveta“. Neviem, ako to všetko stihnem, ale pokúsim sa. 

Prišla som domov, najedla som sa, ale do učenia sa mi ešte stále nechce. Sedím 

na posteli, potom pri písacom stole a premýšľam, premýšľam, až kým .... Kde to 

som? Však to nie je moja izba, ani moja stolička. Ani môjho verného škrečka tu 

nevidím. Kreslo, veľký stôl, na stene visí mapa.  Na nej sú vyznačené všetky štáty 

sveta.  Predo mnou kopa papierov a zoznam. Zoznam problémov, ktoré bude treba 

vyriešiť. A zošit, na ktorom je napísané: Tamara Urbánová – ...... prosím????? 

Dobre vidím? Pred chvíľou som predsa sedela nad svojimi učebnicami  a teraz 

ma na nejakom cudzom mieste vyhlásili za prezidentku sveta? Celkom tomu 

nerozumiem, ale čoraz viac sa na túto rolu teším. Super, pustím sa do tejto 

náročnej práce. Mám tušenie, že nebude to ľahké. 

Medzi najdôležitejšie, čo chcem vybaviť,  je mier pre všetkých. Vydám rozkaz, 

aby vo všetkých krajinách, kde sa strieľa a sú vojny, vymenili ozajstné zbrane na 

hračkárske. Tie nevedia ublížiť nikomu. Ľudia sa začnú medzi sebou rozprávať 

a naučia sa vypočuť si ostatných. Pochopia, že iný názor, iná farba pleti, iné 

náboženstvo alebo snaha získať väčší majetok nemôžu byť dôvodom na vojnu. 

Hádky a nedorozumenia kvôli čomu vypukli vojny by sa mohli vyriešiť aj inak. 

Zabíjanie nevinných ľudí a zničenie budov k ničomu inému nevedú len k smútku 

a k plaču. Nikto na svete nemá právo rozhodovať o živote iného a zobrať niekomu 

život len preto, lebo je presvedčený o svojej pravde. 

Ďalšie moje rozhodnutie bude, aby každé dieťa žilo v  šťastnej rodine.  Aby ani 

jedno dieťa nemuselo zaspať smutné a osamelé so zlým pocitom, že sa nemôže 

večer pritúliť ku svojim rodičom. Deti by mali spoznať ozajstnú lásku a žiť bez 

strachu a sĺz.  Ku detstvu predsa patrí objatie, smiech, radosť, istota, večerná 



rozprávka od mamky, spoločenské hry, spoločné výlety, nekonečné rozhovory 

o všetkom možnom, príjemné zážitky, učenie sa...  

Aha, učenie sa. Viem, že mnoho detí nemôže navštevovať školu len preto, lebo 

žiadna škola nie je nablízku alebo ich rodičia na zaplatenie školného nemajú. Dám 

postaviť školy všade tam, kde ich nemajú a vyučovanie bude pre každého úplne 

zadarmo. Naučiť sa nové jazyky, získať nové informácie, zistiť kto vynašiel 

mikroskop, dozvedieť sa ktorý spisovateľ čo napísal  a koľko je 9 krát 7 je úžasné 

a jednoducho deti a škola sú nerozluční kamaráti. 

Chudoba a bohatstvo. Žiť v prepychu, mať luxusné autá, bývať v obrovských 

domoch, nosiť drahé šperky a značkové oblečenia -  to je na jednej strane. Na 

druhej strane mnohí nemajú strechu nad hlavou alebo žijú v polorozpadnutých 

chatrčiach bez tepla a svetla zo dňa na deň.  Žobrú na uliciach a sú radi, keď sa 

dostanú aspoň k nejakému jedlu. Tak prečo neurobiť tak, aby každý človek na 

Zemi mal aspoň a dostatok  jedla a  pitnej vody? 

Postupne škrtám úlohy vo svojom zozname.  

„Tamarka, už si naučená?“ – počujem spoza dverí svoju mamku. Pomaly otváram 

oči. Jasné, na chvíľu som zaspala. Úlohy síce ešte nemám  dokončené, ale mamka 

si nevie ani predstaviť aké neuveriteľné povinnosti som doteraz riešila. 

Prezidentovala som. A to hneď celému svetu. Pri večeri jej to určite podrobne 

porozprávam.   

Možno niekedy v ďalekej budúcnosti sa niekto stane prezidentom sveta a môj sen 

sa stane skutočnosťou.  Možno to budem práve ja. Ale ani prezident nedokáže 

všetko zmeniť pre pričinenia ľudí. A preto by bolo ale dobré, keby sme sa všetci 

snažili zmeniť svoje správanie. Byť ohľaduplnejší voči ostatným, pomáhať 

chorým a zraniteľnejším, nevysmievať sa, venovať viac času ľuďom, ktorých 

máme radi ako nakupovaniu zbytočných predmetov. Častejšie používať čarovné 

slovíčka „prosím“, „ďakujem“ a namiesto tvrdých slov sa viac usmievať. Verím, 

že aj takto sa môže tento svet stať krajším a lepším.  

Aj ja by som v takom svete chcela žiť. 

Tamara Urbánová, 4. A 



 



 



Jazykové okienko 
 

 

 

 

Ich stehe um  6:15 Uhr auf. Um 6:30 Uhr frühstücke 

ich. Ich wasche mich um 6:45 Uhr. Ich ziehe mich um 

6:55 Uhr an. Um 7:05 Uhr verlasse ich das Haus. Um 

7:10 Uhr gehe ich zur Schule. 

Ich beeile mich in die Schule. Um 

13:30 Uhr esse ich dann zu 

Mittag. Um 13:45 Uhr komme ich 

wieder nach Hause. Ich ziehe 

mich um 

14:00 Uhr um. Um 14:15 Uhr mache 

ich meine Hausaufgaben.  

Ich spiele Fussball um 16:30 Uhr. 

Um 18:30 Uhr esse ich zu Abend. Ich 

ziehe mich um 20:25 Uhr aus. Ich 

dusche mich um 20:30 Uhr. Um 22:30 Uhr gehe ich ins 

Bett. Um 23:00 Uhr schlafe ich ein. Ich räume mein 

Zimmer jede Woche auf. Ich sauge jeden Samstag Staub.  

Ich decke den Tisch abends auf. 

Ich wasche einmal pro Woche ab. 

Ich wasche nicht das Auto.  

 

Tomáš Heinrich, 9.B 



 

 This story was written when there were only oceans and two islands. 

Hazelnuts lived on the first island and the squirrels on the second one. The first 

island was called Harsell. Hazelnuts lived on 

this islands for many years but but this story is 

not just about their life, it is about the big 

change. Today is a very exceptional day in their 

lives. Today, the little princess Amon celebrates 

her first day in the world. Amon is a very lovely 

a pretty little princess living with her parents 

and her big brother Deamon on the biggest rock 

on Harsell. 

 

1 year later 

 

 Today, Amon celebrates her fisrt birthday and her grandpa is telling her 

a story which could change her life. Everyone knows the story, the story about the 

squirells living on Harsell and eating a lot of hazelnuts. One of them would not 

eat hazelnuts because he was in love with Hazel Hazelnut, but this little girl hated 

him, because his family and friends ate Hazel´s little sister. This squirell was very 

sad. His dad caught and killed every hazelnut except Hazel Hazelnut. Hazel 

wanted revenge, but she died. ʺYou are her descendant Amon,ʺ said Amon´s 

grandpa. Amon was very interested in the story and she was happy that she is 

Hazel´s descendant. As a young girl she had a lot of questions. 

 

 

 

 



10 years later 

 

 As Amon was celebrating her birthday, playing with her friends, she was 

called inside and was ordered to stay in by her father. He was very stressful 

because he saw an enormous ship coming 

toward their island. ʺOh no squirrels!ʺ shouted 

Amon´s farther and order all of them to run 

home and men run for their weaponry. As the 

fight was on, Amon was running around her 

island and run into one little squirell: ʺI´m not 

scared of you,ʺ she said. She came up to this 

little squirell who was called Moe.  

 Hidden in the forest, they were talking for a very long time and they find 

out that they aren´t enemies at all. Amon learnt that Moe is the son of the king. 

Their fathers found them in the forest and our brave Amon stand up and shouted: 

ʺStop!ʺ We are note nemies anymore, we are friend! Amon cried out loudly, that 

Moe promised her to stop eating hazelnuts. After few lovely moments, their 

fathers promised each other ʺPEACEʺ because they were all tired of wars and 

fights.  

Viktória Burkušová, 9. C 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola hrou  
 

Hlavolamy 

 

1. Pridajte jednu zápalku tak, aby platila rovnosť.  

 

 

 

2. Aké písmená by mali nasledovať v tejto postupnosti? 

J, D, T, Š, P, Š, S, … 

 

3. Pozri sa na obrázok a zisti, či autobus pôjde doľava alebo doprava. 

 

 

 



Zasmejme sa  

 

Pán učiteľ, prečo som dostal päťku? 

Lebo horšia známka neexistuje. 

 

 

Po daždi vylezie dážďovka, poobzerá sa a vidí, 

že oproti nej vylieza druhá.  

"Ó, ako sa máte, milostivá? A kde máte starého?"  

"Ale, vytiahli ho na ryby!" 

 

 

Viete čo vznikne, keď skrížite žirafu a ježka? 

Veľká zubná kefka.  

 

 

Mravec uteká po pralese, ďaleko za ním si vykračuje 

slon. Vzdialenosť, dosť veľká, sa stále skracuje. Mravec 

sa rozčúli, rozkričí sa na slona:  

„To sa ti kráča, keď som ti vyšliapal cestu!“ 

 

 

Ako sa dá pomocou vody získať svetlo? 

Umyjeme okno. 

 

 

 



Sudoku  

 
 

V každom riadku, stĺpci a vo vnútornom štvorci musia byť čísla od 1 do 9. Žiadne 

číslo sa nesmie opakovať.   
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