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Slovo na úvod 
 

 

Milé čitateľky, milí čitatelia!  

 

 Školský rok 2016/2017 je už skoro za nami. Veríme, že ste so svojou 

celoročnou prácou spokojní. My sme celý polrok usilovne pracovali, aby sme vám 

mohli priniesť nové číslo časopisu, druhé v tomto školskom roku. 

 Veríme, že si počas prázdnin poriadne oddýchnete a počas voľných chvíľ 

sa začítate do stránok nášho časopisu. Opäť vám prinášame zaujímavé články, 

rozhovory, ale aj osemsmerovky, vtipy a tajničku. 

 Prajeme vám krásne leto, mnoho pekných zážitkov a tešíme sa na vás 

v novom školskom roku.   

  

   

Vaša redakčná rada  



Predstavujeme triedne kolektívy 
  

Do našej pravidelnej rubriky predstavovania triednych kolektívov tentokrát 

prispeli najstarší žiaci našej školy, naši deviataci. Prečítajte si, ako vidia svoje 

triedne kolektívy oni. 

 

 

 

 

 

9.B je dobrá trieda naša, 

pobyt v nej učiteľom radosť prináša. 

Na hodinách ticho sedíme, 

výklad učiteľov pozorne vnímame. 

Keď  nás už písomky čakajú, 

vtedy aj najväčší lenivci zamakajú. 

Dievčatá večne módu riešia, 

chlapci zas o počítačových hrách rečnia. 

Keď sa u nás niečo stane, 

triedna ku nám raz – dva vbehne. 

Každý náš problém vyrieši, 

keď treba, občas nás aj vyhreší. 

Ale my ju aj tak obľubujeme, 

večer s ňou o našich problémoch četujeme. 

S našou triedou aj školou sa lúčime, 

 na pekné časy prežité v nej spomínať budeme. 



 

 

 

 

 

Búrlivá je naša trieda,  

máme tu nejedného vševeda.  

Hádky sú u nás bežná vec,  

v tom nikto nie je lenivec. 

Učenie nás všetkých nebaví, 

chlapci si radšej s Clash of Clans užijú trochu zábavy. 

Dievčatá sa rady maľujú 

a potom si fotky o sebe na Facebook pridajú. 

Na hodinách sa každý prekrikuje 

a učiteľ z toho zinfarktuje. 

Loptičky a kriedy na prestávkach cez triedu lietajú 

a občas aj niečo v triede rozbijú. 

Po deviatich rokoch sa lúčime, 

dovidenia našej triede povieme.  

   

 

 

 

 

 

 



A ešte niekoľko slov, ktoré venuje pani učiteľka Ďurášová svojej triede –  

9. A: 

 

In the middle of the night as I woke up my thoughts were heavy, feeling uneasy 

and wanted to do things a bit differently.... (for you). 

ʺSo my dearsʺ may I just say it for a second? 

5 years are almost gone but as I close my eyes, I still see those little souls coming 

to classes every day. Those faces with that smile, laughter, hopes so typical for you 

all – for 9. A class – for my first real class. 

Seeing you all through these days make me proud of you all. There were hard days, 

happy days, there was anger but there were all those lovely moments which made 

it so easy, enjoyable and so memorable. 

I know I was.... hm, hard, a fighter, maybe a bit crazy but as a normal human 

being I did it with my open heart. 

So dear 9. A class! 

I will never forget those 5 years, I will cherish you, taking you all with me, 

keeping you all in my heart.  

I hope I gave you a bit of craziness, few thoughts, hoping you will understand 

one day that the world is a beautiful place to be in. 

I hope that you all will see the world differently and you all will be humble and 

honest to yourself. See the world, build a better place with your open mind and 

heart.  

I wish you all the best, wish you freedom, may all your dreams come true and I am 

proud of all of you dear 9. A class. 

 

With love 

Your class teacher   



Deň narcisov 
 

Nielen naše mesto, ale aj našu školu, zaplavili 7. 4. žlté kvietky, narcisy. 

Každý, kto si narcis v tento deň pripol na svoje oblečenie, vyjadril týmto gestom 

podporu tým, ktorí bojujú s rakovinou.  

Kto chcel, mohol sa zapojiť do zbierky, vhodením dobrovoľného príspevku 

do pokladničky. A že tých príspevkov nebolo málo, svedčí to, že sa nám podarilo 

vyzbierať 382 eur, ktoré pani učiteľka Šimonová odovzdala oddeleniu detskej 

onkológie v Košiciach.  

 

 

 

 

 
 

 

 V deň narcisov posielame všetkým onkologickým pacientom odkaz, že vo 

svojom ochorení nie sú sami, preto ďakujeme všetkým tým, ktorí boli ochotní 

prispieť.   

 

G. Rakacká, 5. C 

 

 

 

    
  



Deň Zeme   
  

 

Deň Zeme sa každoročne koná 22. 

apríla. Nám však tento rok počasie 

neprialo, preto sa na našej škole Deň Zeme 

posunul na 2. 5.   

 Opäť sme sa zapojili do aktivít, ktoré 

pre nás pripravila pani učiteľka Barbora 

Bystrá. Vypočuli sme si reláciu, vyplnili 

pracovné listy, pozreli ekofilm a starší žiaci 

sa zúčastnili ekokonferencie. Celá škola sa 

zapojila do vyrábania motýľov z pet fliaš. 

Žiaci deviateho ročníka pracovali už od 

rána na nádvorí školy, kde vytvorili 

z vrchnáčikov z pet fliaš krásnu a farebnú 

mandalu.  

 Po aktivitách v triedach sme sa všetci žiaci spolu s triednymi pani 

učiteľkami vybrali upratať okolie našej školy. 

 Celý deň venovaný našej Zemi bol veľmi poučný, hravý a tvorivý, a hlavne, 

aspoň malým kúskom sme mohli prispieť k ochrane našej planéty.  

 

 

G. Rakacká, 5. C 

 

 

 

                                          

 
 

 

 



Škola v prírode 
 

 Každoročne  absolvujú žiaci štvrtých tried pobyt v škole v prírode. 15. 05. 2017 sa na 

cestu do Taranských Matliarov do hotela Hutník vybralo 61 žiakov. Ich pobyt síce o deň 

skrátila nepríjemná viróza, ale žiakom sa v Tatrách páčilo. Takto opísali svoje pocity 

a zážitky deti zo IV.B: 

 

Dávid Máthé: 

.... Po pätnástich minútach nám rozdali kľúče. Každý išiel na izbu. Aj my. Mali sme 

trojposteľovú izbu. Po dohode sme si rozdelili postele. Ja som spal pri okne, vedľa mňa Oto 

a potom Janko. Vybalili sme si kufre do skríň. Po prestávke sme išli do telocvične a dievčatá 

do bazéna. V telocvični sa chlapci hrali futbal. Po polhodine išli aj oni do bazéna. V bazéne 

sme mali rozcvičku, potom sme plávali a hrali sme sa. ...... 

 

Kristián Palčík: 

.... Pozreli sme si okolie, hrali sme futbal a mali sme súťaže. Ráno sme si zacvičili. Navštívili 

sme Múzeum TANAPu, Štrbské Pleso a chceli sme ísť k vodopádom a na Hrebienok, ale prišla 

choroba a museli sme sa vrátiť domov. .... 

 

Ladislav Gavallér: 

.... Pleso bolo pekné a videli sme kačky, ktoré plávali blízko nás. Páčili sa mi súťaže, hry, futbal 

a darčeky za odmeny. .....  

 

Alexandra Pállová: 

.... Veľmi dobre nám varili. Jedlo nebolo chutné, ale výborné. Na to, že tento hotel nemal až 

toľko veľa hviezdičiek, jeho izby boli pekné. Súťaže boli výborné. .... 

 

Martin Tóth: 

.... V utorok sme išli do múzea. Bol som prekvapený, že ma to zaujímalo. Potom sme prešli do 

veľkej miestnosti, kde boli vystavené rôzne zvieratá. .... 

 

Nikola Petríková: 

.... Poobede sme išli vonku. Bola som na trampolíne. Prešli sme sa do Tatranskej Lomnice. 

V múzeu sme videli film o svišťoch. Múzeum bolo pekné a veľké. .... 

 



Rastislav Knežik: 

.... Bolo mi tam dobre. Videl som veľa zaujímavosti o svišťoch a veci z minulosti. Kúpali sme 

sa v bazéne, dýchali čerstvý vzduch. Na hladine Štrbského plesa plávali divé kačky. Prechádzka 

do Lomnice bola tiež zaujímavá. Pobyt som si užil bez problémov. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň detí  
  

Na 1. jún sme všetci tešili. Je to predsa deň, ktorý patrí iba nám – deťom. 

A čo sme v tento deň robili? Vybláznili sme sa na nádvorí školy, kde nás 

roztancovali dve super speváčky – Paulína Ištvancová a Miška Maléterová, 

bývalá žiačka našej školy.  

Zabavili sme sa na skákacom hrade a kto mal chuť na sladké, tak si dal 

cukrovú vatu .  

Celý deň bol plný hudby, tanca, smiechu, zábavy, ako sa na správny Deň 

detí patrí.   

V. Ficsórová, G. Rakacká, N. Rakacká, V. C 

 



Náš svet je pestrý 
 

 21. marec je Deň boja proti rasizmu. Čo rasizmus vlastne je vysvetľovali 

žiakom dvojice detí z rôznych ročníkov pod vedením pani učiteľky Šimonovej, 

ktoré o danej téme spoločne so žiakmi našej školy diskutovali. 

 Som rada, že aj ja som sa tejto akcie mohla zúčastniť. So spolužiačkou 

Tamarou sme sa snažili vysvetliť, čo rasizmus vlastne je a prečo je potrebné proti 

nemu bojovať.  

 Zdá sa, že tento pojem nie je cudzí žiadnemu zo spolužiakov. Myšlienku 

a význam tohto dňa všetci veľmi rýchlo pochopili. 

 

Petra Hirková, 5. C 

 

 



Supertrieda 
 

 Určite viete, že dve triedy našej školy uspeli na súťaži Supertrieda. A nie 

hocijako. 6. B získala 1. miesto a 7. A získala 3. miesto v jednotlivých 

kategóriách.  

 Projekt Supertrieda je dobrovoľnou súčasťou vyučovania slovenského 

jazyka, anglického jazyka, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, etickej výchovy 

a občianskej náuky. 

 V nasledujúcom rozhovore si môžete prečítať, ako sa žiaci na vystupovanie 

pripravovali, ako ho prežívali a čo im tento projekt dal. Za 6. B nám rozhovor 

poskytli Bianka Kirňak, Ivana Miklošová, Michal Oravec a Michaela Szopková. 

Za 7. A odpovedali na naše otázky Rebeka Fiedlerová, Miroslava Lovászová 

a Linda Sanislová. Otázky si pripravili a rozhovor spracovali Petra Hirková, 

Gabriela Rakacká a Nikola Rakacká z 5. C.  

 

6. B 

Ako by ste projekt Supertrieda charakterizovali? 

M. O.: Supertrieda je podľa mňa o tom, že ukážeme, čo je v nás a popri 

nacvičovaní nájdeme aj skryté vlastnosti, o ktorých sme vôbec nevedeli. 

Supertrieda je aj o stmelení kolektívu. 

Ako prebiehala príprava? Bolo to náročné? 

B. K.: Bolo to veľmi náročné, ale mali sme obrovskú podporu zo strany učiteliek. 

Veľmi sme chceli vyhrať, nielen pre seba, pre svoj dobrý pocit, ale aj pre školu. 

Pomohlo nám, že nám verila pani riaditeľka.  

Aká bola cesta do Bratislavy? 

B. K.: Cesta bola v pohode, ale dlhá. Cestu sme si krátili spievaním piesní, ktoré 

boli súčasťou vystúpenia, ale aj našimi obľúbenými piesňami.  



Ako ste sa cítili pred vystúpením? Mali ste trému? 

M. S.: Ja som bola v strese, pretože som vedela, že keď budem recitovať, bude tam 

veľa ľudí. Bála som sa, ako to celé dopadne, ako to zvládneme. Potom sme sa 

upokojili a povedali sme si, že si to užijeme.  

Čo bolo témou vášho vystúpenia? 

I. M.: Našou témou bolo „Myslenie je pohyb“ a dali sme si podnadpis „Myslím, 

teda som“. 

Ako ste túto tému spracovali? 

M. O.: Príbeh je o Bianke Nemyslivej, ktorú nič neteší. Jej spolužiaci pohybom, 

tancom, spevom dokázali, že iba myslenie hýbe svetom, že ak čistú myseľ máš, nič 

nestratíš.  

Akí boli vaši súperi? 

I. M.: Niektorí sa nám zdali silnejší, niektorí slabší, ale verili sme si. 

Čo vám Supertrieda dala? 

I. M.: Niektorí z nás prekonali stres z veľkého davu ľudí a kamier. 

B. K.: V septembri sa našli medzi nami takí, ktorí nechceli ísť na Supertriedu, ale 

nakoniec sme to dobojovali spoločne. 

M. S.: Projekt Supertrieda spojil náš zmiešaný kolektív. Mnohí spolužiaci zvládli 

strach a stres. 

M. O.: Ja dúfam, že pôjdeme aj na budúci rok, teším sa na to.  

 

Poďakovanie 

Ďakujeme triednej pani učiteľke Ivete Klajberovej, pani učiteľkám Barbore 

Bystrej a Soni Maléterovej, že nás viedli počas prípravy vystúpenia. Ďakujeme za 

scenár, hudbu, rekvizity a za ich trpezlivosť. Taktiež by sme sa chceli poďakovať 

pani riaditeľke, že nám umožnila dostať sa na celoslovenské kolo Supertriedy.  

 

 



7. A 

Ako by ste projekt Supertrieda charakterizovali? 

M. L.: Podmienkou bolo pripraviť si 15 min. vystúpenie plné spevu, tanca 

a divadla. 

R. F.: Supertrieda je o spojení kolektívu. Vďaka Supertriede sa stala naša trieda 

lepšou. Začali sme sa viac tolerovať, pomáhať si. 

M. L.: Utiahnutí žiaci sa začali viac baviť, spievali, tancovali. 

Kto je autorom vášho vystúpenia? 

R. F.: Vytvárali sme ho spoločne na hodinách, ale aj vo svojom voľnom čase. 

Ako ste sa cítili pred vystúpením? 

L. S.: Nervózne.  

R. F.: Niektorí z nás sa až tak nebáli, pretože vedeli, že do toho nejdú sami. 

Ako prebiehalo vystúpenie? 

M. L.: Podľa mňa prebehlo dobre, aj keď tam boli menšie chybičky, o ktorých sme 

vedeli len my.  

Báli ste sa konkurencie? 

M. L.: Veľmi. V Michalovciach menej, ale v Bratislave oveľa viac. 

Čím bolo vaše vystúpenie výnimočné? 

M. L.: Téma bola „Ako by mal vyzerať lepší svet“. Väčšina vystúpení porovnávala 

minulý svet so súčasným (horším), ale my sme to poňali inak. Spracovali sme boj 

dobra a zla, ktorý sa odohráva v každom z nás.  

Ako ste sa cítili pri vyhlasovaní výsledkov? 

M. L.: Boli sme nervózni, napätí. A keď sme zistili, že sme tretí, tak aj trošku 

sklamaní. Jasné, že sme chceli byť prví. 

L. S.: Ja som sa tešila. Byť tretí na Slovensku je super. 

 

 



Čo vám dal projekt Supertrieda? 

M. L.: Spojil kolektív, vylepšil vzťahy v triede. Mne osobne to dalo veľkú 

skúsenosť, pretože v budúcnosti by som sa niečomu takému chcela venovať. 

R. F., L. S.: Súhlasíme s Mirkou.  

 

Poďakovanie 

Ďakujeme triednej pani učiteľke Zdenke Fiedlerovej za jej pevnú a láskavú ruku, 

pani učiteľke Barbore Bystrej za tvorivú prácu s nami, pani učiteľke Soni 

Maléterovej za rekvizity a jej cenné rady. Taktiež ďakujeme pani riaditeľke.  

  

 

 



Naše talenty 
 

Chémia 

  

Láska, to je veda veľká, 

s chémiou je kamarátka. 

Pokusy my máme radi 

ako naše zlaté mamky. 

Doma sa im chválime, 

aké pokusy my robíme. 

 

Pani učiteľku my milú máme, 

a preto jej rady počúvame. 

Každému sa chválime, 

akú super triednu máme. 

 

Naučí nás počítať,  

ba aj hravé pokusy vytvárať. 

Nikto sa jej nevyrovná,  

lebo veľké srdce ona má.    

Lucia Horváthová, 7. C 

 

    

 

 

 



Tajomné miesta nášho mesta 

(Dej knihy zhotovenej do súťaže Tvoríme vlastnú knihu) 

Volám sa Ján Stupák. Mám 10 rokov a som štvrták. Moje záľuby sú knihy, dejiny, lego, hudba, 

hra na flaute, všetko zaujímavé. Z minulosti sa mi najviac páči doba rytierov, ktorí žili v 18. 

storočí. Ak by som žil v minulosti, chcel by som byť rytierom. Obdivujem ich statočnosť, 

vytrvalosť, múdrosť a obratnosť. A tiež to, že sa vedeli šermovať a jazdiť na koni.  

Naše mesto, Moldava nad Bodvou, je maličké a nemá veľa zachovaných historických pamiatok. 

V centre mesta sa nachádza kópia Szojkovej brány, ktorá jediná nezhorela počas veľkého 

požiaru v roku 1794. Pod kopcom sa však nachádza jaskyňa, ktorá je podľa mňa veľmi 

zaujímavá. V minulosti slúžila Moldavčanom ako úkryt pred útokmi Tatárov a pred povodňami.  

Raz v lete sme sa s bratom išli prejsť pod kopec. Cestička nás priviedla až k jaskyni. Brat sa bál 

ísť dnu. Mňa ale zaujímalo, čo je vo vnútri a či tam niečo nenájdem. Vošiel som a krok za 

krokom som sa pomaly strácal v prítmí jaskyne. O chvíľu som počul zvláštne zvuky. Trochu 

som sa vystrašil, ale pokračoval som ďalej. Zvuky silneli a ja som sa bál viac a viac. Zrazu som 

sa ocitol v čudnom víre, ktorý ma vťahoval do vnútra. Všetko okolo mňa sa roztočilo a ja som 

mal zvláštny pocit, akoby som sa rútil veľkou rýchlosťou do tmy a do neznáma.   

„Pomóóóc! Kdesi ma to ťahá!“ kričal som. 

No darmo, vír ma unášal a mne sa točil pred očami celý svet. Jaskyňa ma doslova zhltla. 

Trvalo to ako večnosť, ale nakoniec sa točenie skončilo a ja som sa potešil, že som sa konečne 

ocitol v bezpečí. 

Ako veľmi som sa mýlil!  

„Kde som sa to dostal?“ pýtal som sa sám seba.  

Okolo mňa pobehovali vystrašení ľudia a zdesene kričali: „Rýchlo preč! Utekajme a zachráňme 

si svoje životy! Och ja nešťastný, všetko mi zhorelo!“ 

Bolo to naše mesto Moldava nad Bodvou a zároveň to nebolo naše mesto. Nejako sa zmenšilo. 

Tvorila ho iba Hlavná ulica a dva rady domov. Mesto ohraničovali hradby, na námestí sa 

vypínali naše dva kostoly a nikde neboli žiadne obchody, banky, ba ani školy. Ľudia boli 

oblečení inak ako ja a dokonca som vzbudzoval ich pozornosť. Pri behu sa pri mne pristavovali 

a čudovali sa môjmu výzoru.  

„V akej dobe som sa to ocitol?“ spýtal som sa ich. 

„Ty to nevieš?“ pozerali na mňa ako na zjavenie. 



„Je dvadsiaty  ôsmy deň ôsmeho mesiaca 1794.“ odpovedali tí smelší.  

Ach, už mi svitlo. 28. augusta 1794 vypukol v našom meste obrovský požiar. Vyhorela celá 

Moldava. Dokonca aj obrovská vzácnosť tej doby: päťtisíc-zväzková knižnica. Roztavil sa 

dokonca aj zvon na kostolnej veži, a to vážil 2200 kg. Plameňom požiaru podľahli aj fara 

a matrika. Zachránila sa iba jediná brána pri dome pána Szojku. V našej dobe ju voláme 

Szojkova brána a jej napodobenina je na námestí nášho mesta. Je na nej latinský nápis, ktorý 

v slovenčine znamená: „Plameňom som horela, a predsa som nezhorela.“ Takéto myšlienky mi 

vírili v hlave.  

Všade okolo mňa bolo plno dymu, kriku, smútku, hrôzy a začal som sa báť. Veď tento požiar 

mal aj mnoho ľudských obetí. 

„Domov, chcem sa vrátiť domov!“ znelo mi v hlave. Ale ako? 

A čo ak je vstupom do nášho sveta jaskyňa. Chytro som sa ju pokúsil nájsť. Bežal som k miestu, 

kde je vstup do nej aj v súčasnosti a .... našiel som ho. Vstúpil som do nej a opäť sa spustil 

veľký vzdušný vír, ktorý mnou pohadzoval, až sa celý ten kolotoč spomalil a ja som vedľa seba 

začul: „Kam sa to dívaš, braček! Čo si zaspal s otvorenými očami a ústami?“ 

To bol hlas môjho brata a ja som si povzdychol, že celé to dobrodružstvo bola iba práca mojej 

bujnej fantázie.  

Ján Stupák, 4. B 

 

 

 

 

 

 

 



"Knihy sú okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet“ 

(Úvaha) 

Čím sú pre mňa knihy? Knihy sú ako portály alebo vstupné brány do iných svetov. Stačí 

ich otvoriť, začať čítať a prenesú ma do dávnej minulosti, či ďalekej budúcnosti. S knihou 

dokážem  precestovať celý svet, ba dokonca aj vesmír. 

Najúžasnejším miestom, kam ma knihy dokážu preniesť, je moja fantázia. Vďaka nej 

môžem byť na chvíľu rytierom z doby dávnych kráľov, spoluobjaviteľom Ameriky, alebo 

pomocníkom Thomasa Alva Edisona pri objavení žiarovky. Môžem zostúpiť „80 000 míľ pod 

morom“ s Julesom Verneom alebo navštíviť moju ružu na planéte B-612 a byť Malým princom. 

Dokonca viem byť aj kozmonautom, ktorý pristál na Marse a buduje novú základňu. Tieto 

zážitky prežije každý, kto číta knihy. 

Dobré knihy mi dávajú múdrosť, vedomosti a nové informácie. Dokážu ma poučiť, 

usmerniť, rozosmiať aj rozplakať. Pomôžu mi rozpoznávať dobré a zlé, múdre a hlúpe, dôležité 

a nepodstatné. Naučia ma vidieť svet okolo nás inými očami a pochopiť, čo má v živote zmysel. 

S knihami sa stretávam odmalička. Knihy pre deti bývajú milé, veselé a farebné. V 

knižnici mám aj knihy, ktoré čítali už moji rodičia, keď boli v mojom veku. Aj keď sú ošúchané 

a kde-tu im chýba strana, predsa majú zázračnú moc. Dokážu mojich rodičov preniesť v 

spomienkach do detstva. Zažil som to, keď mi z nich rodičia čítali rozprávky na dobrú noc. 

Všimol som si, ako sa usmievajú, hlas majú pokojnejší a oči zahľadené do diaľky. Vtedy som 

tomu nerozumel. Nabádal som ich, aby čítali ďalej: „Mami, prečo si prestala čítať? Pokračuj!“ 

„Oci, nesnívaj!“ Teraz už viem, že tie knihy sú pre mojich rodičov portálom do sveta 

spomienok. Aj ja si plánujem ponechať knihy, ktoré ma zaujali a ktoré ma raz prenesú späť do 

detstva. 

Ja i moji rovesníci máme šťastie, že knihy sú dnes dostupné. Pred dvesto rokmi tomu 

tak nebolo. Ako ťažko sa vtedy zháňali knihy, o tom by vedel napísať dlhý román Matej 

Hrebenda. Aj keď mal veľmi ťažký osud a k tomu aj vážne poškodený zrak, knihy zbožňoval a 

venoval im celý svoj život. Je pre mňa vzorom vytrvalosti a pevnej vôle. Bol to múdry muž. 

Pochopil cenu vedomostí a šíril ich všade, kam ho nohy zaniesli. V tej dobe okuliare neboli. 

Knihy sa stali jeho okuliarmi, cez ktoré sa pozeral na svet. A jeho svet bol vďaka knihám bohatý 

a plný portálov, aj keď o takom slove nikdy nepočul.  

Knihy, ktoré máme dnes, by Mateja Hrebendu určite veľmi potešili. Bol by nadšený, že 

každý vie čítať a písať, kníhkupectvá a knižnice sú plné kníh a v škole máme učebnice, o 

ktorých on sníval. Vymyslel by o tom všetkom určite vtipné verše, ktoré by sa páčili aj nám. 

Daniel Hevier, Tomáš Janovic, Ján Uličiansky a ďalší spisovatelia by boli jeho dobrí priatelia. 

A možno by už nerozdával knihy ale okuliare. Aby všetci videli, aký je svet pestrý a zaujímavý. 

Ján Stupák, 4. B 

 

 

 

 



Výlet do Kysaku  

 

Z Moldavy do Kysaku, 

cestovali sme vo vlaku. 

Prekvapil nás veľký dážď, 

niektorí nemali pršiplášť. 

Boli silné blesky, hromy, 

skoro padali stromy. 

Došli sme do našich izieb, 

vybalili sme si veci z tašiek. 

Mali sme tam plno hier, 

nevedeli sme nájsť žiadny papier. 

Marek v izbe vylial vodu, 

narobil tým veľkú škodu. 

Veľmi sa nám tu páči, 

dúfame, že sa to nikdy neskončí.    

 

Nicolas Čejka, Marek Ganyó, Patrik Lukács, Patrik Kubajda, Vladimír Šukaľ, 5. B     

 

 



O Márii Terézii 

 

O Márii Terézii v škole sa my učíme, 

veľa vecí o nej vieme a preto sa tešíme. 

Panovníčkou bola ona, múdrou, dobrou, 

láskavou, 

panovala veľmi dlho, až štyridsať rokov. 

 

Že to bola múdra žena, všetci dobre vedia, 

na  uhorskom tróne vládla, reformy zaviedla. 

Šestnásť detí porodila a veľmi ich rada mala, 

silné vojsko budovala, armádu zachraňovala. 

 

Hrozné mučenie tiež zakázala 

a v Bratislave bola korunovaná. 

 

Vďaka nej sa vzdelávame, 

vedomostí veľa máme, 

školské veci ovládame 

a týmto báseň zatvárame. 

 

Autormi sú žiaci 3.A triedy 

 



 

Kreslila na pc: Kristína Balázsová, 3. A 

 

Kreslila na pc: Sofia Merkovská, 3. A 

 

Kreslila na pc: Veronika Kinga Oravczová, 3. A 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyškrtaj pojmy 

súvisiace so školou 

a zo zvyšných písmen 

zostav slovo. 

 

 

 

Пéред вáми лéтние канúкулы. Желáем вам хорошó отдохнýть и набрáться 

нóвых сил для учёбы в слéдующем годý. 

 

Jazykové okienko 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.skolskyportal.sk/sites/default/files/styles/mobile_landscape/public/field/image/smallersummerholiday_0.jpg?itok=2Rrbelv5&imgrefurl=http://www.skolskyportal.sk/prevadzka-skoly/ake-dlhe-su-prazdniny-u-nas-vo-svete&docid=15C1iQzCQQEu2M&tbnid=z5zN3pmYMbKraM:&vet=10ahUKEwj6-drAoc3UAhUDXhoKHZaJA704yAEQMwg-KDwwPA..i&w=768&h=512&bih=714&biw=1536&q=%C5%A1kolsk%C3%A9 pr%C3%A1zdniny&ved=0ahUKEwj6-drAoc3UAhUDXhoKHZaJA704yAEQMwg-KDwwPA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://t2.aimg.sk/magaziny/0Z2K9eGlRSDELTzFHRq-vQ.jpg?t=LzEyMDB4NjMw&h=fgEVqd3AwruvxTITTv9d0g&e=2145916800&v=2&imgrefurl=https://najmama.aktuality.sk/tema/skolske-prazdniny/&docid=YC11qB9hmxCQ9M&tbnid=O-SSZp8hF-8gTM:&vet=10ahUKEwiC0Oydoc3UAhXM2BoKHZ7HBskQMwhQKCMwIw..i&w=1200&h=630&bih=714&biw=1536&q=%C5%A1kolsk%C3%A9 pr%C3%A1zdniny&ved=0ahUKEwiC0Oydoc3UAhXM2BoKHZ7HBskQMwhQKCMwIw&iact=mrc&uact=8


Škola hrou  
 

Tajnička  

 

        

        

     

     

      

     

     

       

    

 

 

1. Prvý deň v týždni 

2. Druhý mesiac v roku 

3. Piaty mesiac v roku 

4. Tradícia iným slovom 

5. Opak zlého 

6. Nástroj na krájanie 

7. Miestnosť v dome 

8. Denná tlač 

9. Vodné živočíchy  

 

 

 



Osemsmerovka 

 

 

R Y B A A Ž 

  E L O F É N 

V A V A V O 

E K O R A Ž 

C S S I M A 

A N E Ž R L 

E CH Y B A E 

T O S O F D 

R Ý CH L I K 

 

žirafa, fén, ryba, žena, rýchlik, farma, raž, ovos, 

vo, kde, miss, chyba, až, rev, so, vec skaly, až  

 

 



Zasmejme sa  

Jožkov status na Facebooku: 

„Je matika a nudím sa.“ 

Komentár od učiteľky: 

„Jožo, k tabuli!“ 

 

 

Kaleráb stretne mrkvu a pýta sa: 

„Kam ideš?“ 

A mrkva odpovedá: 

„Do polievky.“ 

 

 

Jožko príde domov zo školy a vraví 

svojej mame: 

- Mami, už som sa naučil počítať do 

10. 

A mama mu vraví: 

- No, tak mi to povedz. 

- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 

- A kde si vynechal 5-ku? 

- V žiackej knižke. 

 

 



Zloženie redakčnej rady  
 

Druhé číslo časopisu Časák pre Vás pripravila redakčná rada v tomto zložení: 

 

 

Šéfredaktor:  G. Rakacká, V. C 

 

Redaktori:  V. Ficsórová, V. C 

   P. Hirková, V. C 

   N. Rakacká, V. C 

     

 

Zodpovední pedagógovia:  Mgr. K. Strýčková 

     Mgr. M. Lovászová 

     Ing. S. Spišáková 

     PaedDr. J. Ločová 

 

 

 

 

 



   


