
 

  

Ďakujeme, že ste si prečítali náš časopis. 



 

1. Pán Brian, môžete nám 

prezradiť vaše celé meno ? 

Brian Moore 

 

2. Odkiaľ pochádzate? 

Pochádzam z Kanady - Toronta. 

 

3. Čo vás priviedlo na 

Slovensko?                                                                            

Na Slovensku som bol už v minulosti. 

Učil som anglický jazyk a taktiež som 

sa naučil aj  ja po slovensky. Teraz si 

robím doktorát. 

 

4. Čo je témou doktorátu? 

To je dobrá otázka. . .   Zisťujem, aké 

sú vzťahy v školách na Slovensku, čo 

sa žiaci učia a akým spôsobom. 

 

5. V čom sa líši život v Kanade 

od života na Slovensku? 

Mohol by som o tom napísať knihu, 

napr. keď som v Toronte, som 

anonymný, pretože je tam veľa ľudí, 

ale keď bývam v malom meste, tak 

ľudia o mne všetko vedia, aspoň sa mi 

zdá. 

6. Ktoré miesta na Slovensku 

ste navštívili a kde sa vám najviac 

páčilo? 

Býval som v mnohých mestách napr. 

Bratislava, Prešov, Žilina, atď..  

Nemám najobľúbenejšie miesto, ale 

najlepšie sa cítim na východe. 

7. To nám lichotí a môžeme sa 

spýtať prečo? 

Ľudia sú tu priateľskí, keď vidia, že 

mám nejaký problém, sú ochotní mi 

pomôcť. 

8. Máte radi slovenskú 

kuchyňu? 

Áno, ale priznám sa, že keď som 

prvýkrát videl halušky, zľakol som sa. 

Ale chutia mi. 

9. Vaše obľúbené slovenské 

jedlo je? 

Pirohy a vyprážaný syr. 

10. Aké sú vaše záujmy ? 

Rád cestujem po Európe. Bol som 

v Maroku. Navštívil som sestru , ktorá 

učila v Malajzii. Prešli sme aj Čínu, 

Vietnam  a Kambodžu. 

11.  Ktorá krajina vás nadchla 

a prečo ? 

Najviac sa mi páčilo Maroko. Je tam 

iný svet, krajina pôsobila starobylo, 

ľudia boli veľmi priateľskí. 

 

12. Porovnajte školy u nás 

a v Kanade 

U nás v škole sa každé vyučovanie 

začína štátnou hymnou, ktorá znie zo 

školského rozhlasu. Každý deň si 

môžu žiaci vypočuť správy o dianí 

v škole. V minulosti sa žiaci na 

vyučovaní modlili, teraz nie. Bol som 

prekvapený, že na slovenských 

školách vždy na  začiatku hodiny žiaci 

vstávajú, aby sa pozdravili 

s vyučujúcim. V Kanade začína 

vyučovanie o 9:00 hod a končí 

o 15:00 hod. Menší žiaci u nás 

dostávajú 3 známky, väčší známky od 

1 do 5. 

 

13. Páči sa vám u nás v Hrhove? 

Nestrávil som veľa času v dedine. 

Väčšinu času som strávil v škole. Máte 

tu pekné historické pamiatky. 

 

14. Poviete nám pozitíva našej 

školy? 

Vzťahy v škole! Mám dobrý pocit zo 

vzťahov, ktoré sú medzi deťmi 

navzájom, ale aj medzi učiteľmi 

a žiakmi. 

Ďakujeme za rozhovor, naše 

interview si budete môcť prečítať 

v časopise, ktorý si nájdete na 

webovej stránke našej školy. 

 

 

 

Porozprávali sme sa... s p. Brianom 
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Vlastná tvorba 

Moja jediná 
 
Ďakujem ti za všetky krásy, 
keď vidím tvoje krásne vlasy. 
Moje oči sú potom ako hviezdy, 
som pri tebe taký šťastný! 
 
Každý deň, keď ťa vidím,  
vždy sa moje srdce láskou 
napĺňa. 
Som pri tebe taký šťastný, 
verím, že náš život bude krásny! 
 
Ľúbim ťa, láska moja! 
Verím, že budeš navždy moja. 
Medzi nami je veľká vášeň,  
preto som ti zložil túto báseň. 
 
 A.Eliáš, VII.A 
 

 
 

          

 Slovensko moje 

Slovensko je také krásne,  

o ňom píšem len pekné básne. 

 
Slovensko, ani si ľudia 
neuvedomujú, aké si krásne, 
ale ničia ťa tak hrozne! 
Vysoké Tatry a Nízke Tatry. 
Samozrejme, že aj Fatry. 
 
Keď už budem celkom starý, 
spomeniem si na náš vršok malý. 
 
Slovensko, nie si  to, čo bolo. 
Zničilo som naše mólo. 
Mne to vôbec nedá, 
zmenilo si sa teda. 
Červená, biela, modrá, 
 to sú farby naše, 
budeš celý život naše. 
 
   A.Elliaš, VII.A  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Deň bez internetu 

 

Byť celé dni na internete 

znamená celé dni bez rodiny, 

priateľov, každodenných radostí 

a mnoho iného. Aspoň jeden deň 

v roku by si  mohol odísť od 

počítačovej stoličky a ísť pozrieť 

starých rodičov,  ktorí na teba 

určite každý deň čakajú. Mohol 

by si si ísť zabehať, aby si 

odbúral stres ináč, ako zapnúť 

nejaké bojové hry. Choď von 

a skús spoznať nových ľudí. 

Uvidíš, že to je iné ako požiadať 

o priateľstvo na facebooku. 

A.Dzurillová, VIII.A 

 

 

Deň bez internetu 

Internet škodí človeku vo 

viacerých veciach. Človek si to 

ani neuvedomuje, ale postupom 

času zistí, že namiesto internetu 

mohol robiť niečo užitočné. To, 

že internet nám škodí, je 

vedecký dokázané. Oberá nás 

o čas, poškodzuje zrak, kriví 

chrbticu, okráda nás o chvíle, 

ktoré sme mohli stráviť 

s priateľmi, rodičmi 

a kamarátmi....Ja si myslím, že 

internet je užitočná vec, 

nesmieme byť však na ňom 

závislí. 

K.Ondrejčáková, VIII.A 

 
Internet                                                  
        
Internet je dobrá vec,  
no nie vždy ti povie správnu 
odpoveď. 
Vyjsť vonku, veď to viete, 
je vždy lepšie, ako s niekým písať 
na internete. 
Všetky stránky vypni hneď 
a rýchlo na spoveď! 
M. Dluhošová, VII.A 

 



Internet 

Internet nie je tvoj kamarát 
a nechce s tebou rozprávať. 
Mal by si kráčať po chodníku 
vonku, 
nech aj mozog sa ti prečistí 
zvonku. 
Život nie je internet, 
tak si vybehni vonku hneď. 
Radšej stráviť čas vonku s 
kamarátmi, 
než sedieť doma pri počítači. 
Všetky stránky vypni hneď! 
Dedko ťa volá, je tá odpoveď!  
 
A.Ondrejková, VII.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MotoCross 
 
Bol pekný a slnečný deň. Slnko 

pekne svietilo a ja som sa už tešil 

na MotoCross. Nakoniec som sa 

dočkal. Moji dvaja bratranci, ja 

a ocko sme vyrazili. Adrenalín mi 

stúpol  na 100%. Postavili sme sa 

pod kopec a čakali sme čo sa 

bude diať. ŠTART! Konečne 

motorkári vyrazili vpred! Šli raz 

do kopca, raz z kopca, inokedy 

skákali. Skákali aj z toho kopca, 

pod ktorými sme stáli. Bolo to 

super. Až dovtedy, kým 

nevyskočil jeden motorkár  a pre 

frajerinu zdvihol ruku. Mal 

smolu. Netrafil sa rukou na 

volant a letel sedem metrov 

vedľa nás. Na chvíľu nám stuhla 

krv v žilách. On aj my sme mali 

šťastie, že sa nikomu nič nestalo. 

Vyviazli sme bez zranení. Odišli 

sme s perfektným 

nezabudnuteľným zážitkom. 

T. Oravec, V.A 

„Rozbitý úsmev“ 

Bol krásny deň dva dni po sv. 

prijímaní . Prišli po mňa kamaráti 

-  Matúš Kičura alias Bambo 

a David Dzurila alias Yogi . 

Povedal som im, že sa oblečiem 

a pôjdem. Išli sme sa bicyklovať 

po Hrhove . Boli sme na ceste, 

kde práve išlo auto. Odbočil som 

na trávnik a zrazu bum! Rozbité 

ústa. Bambo šiel po môjho ocka. 

Hneď potom sme išli do 

ambulancie, kde mi ošetrili ústa 

a zašili mi pery. Doktor povedal , 

že keď stehy nevypadnú sami, že 

mi ich vytiahne on. Veľmi som sa 

bál, tak som to urobil za neho. 

Po dvoch stehoch denne. Doktor 

bol milo prekvapený. Hneď na 

druhý deň mi zubárka urobila 

časti zubov, ktoré som mal 

poškodené. Všetko bolo 

v poriadku a môj „úsmev“ je ako 

nový.             A.Jarabinec, VI.A  

 

 

„Nie je dôležité, čo dosiahneš 

v škole , ale v živote “ 

 Je to pravda alebo nie ? Často sa 

nad tým zamýšľam. Mnoho ľudí , 

ktorým to v škole nešlo, dosiahli 

v živote úspech. Život nezáleží 

len od školy. 

V škole mi to celkom ide. Učím 

sa na jednotky , dvojky. Ale 

predsa mi niečo nejde. Diktáty. 

Diktáty mi veľmi nejdú. Ale 

možno  v budúcnosti budem mať 

sekretárku , ktorá to za mňa 

napíše. (Dúfam) Život nezáleží 

len od školy. O tom svedčí aj 

život Stewa  Jobsa. Stew Jobs 

vymyslel  špičkový mobil Apple , 

priniesol do sveta špičkovú 

technológiu, Nedokončil 

základnú školu , ale aj napriek 

tomu patrí medzi najbohatších 

ľudí na svete. Podľa mňa je 

dnešná  doba o známostiach.  

Robert Gaissen tiež patrí medzi 

milionárov, pritom základnú 

školu  tiež nedokončil. Mal 

známosti a kvôli tomu zbohatol. 

Keby som ja nedokončil školu, 



tak v mojom prípade by som pri 

najlepšom skončil na VPP. Preto 

sa aspoň ako tak učím. 

 Dúfam, že sa v mojom budúcom 

živote dobre uplatním a to aj bez 

driny.  Odcestujem na Floridu 

a budem si užívať. Dúfam, že sa 

raz budem živiť tým, čo ma bav,í 

a to je futbal. T.Kuchčák, VIII.A 

               

 Holub Pepi 

Bol krásny letný deň. V malej 

dedinke, ktorá bola známa 

vďaka mnohým a úspešným 

chovateľom holubov sa  holuby 

tešili na veľkolepé preteky. 

Holub Pepi bol najviac 

natešený, keďže už vyhral veľa 

pretekov a všetci holubári 

o ňom veľa počuli. Bol medzi 

všetkými najväčšie eso. Keďže to 

všetci veľmi dobre vedeli, 

rozhodli sa, že ho sabotujú, 

pretože nechceli prehrať. Pepi 

veľa trénoval a bol tak málo v 

holubníku, takže ostatným dal 

príležitosť na vymyslenie plánu. 

O niekoľko dní prišlo prepravné 

auto a keď ich doňho nakladali, 

tak už mali vymyslený plán ako 

Pepiho sabotujú. Pepiho dobrý 

kamarát Bruno, ktorý sa pred 

ostatnými tváril, že ho nemá rád, 

bol našťastie blízko pri ňom, 

a tak mu vyrozprával, čo naňho 

chystajú. Pepiho to nahnevalo. 

Nechcel prehrať kvôli niekomu 

kto má IQ 17. Preto bol celú 

cestu ostražitý a aj ten najslabší 

zvuk sa mu zdal byť podozrivý. 

Došli na cieľové miesto a začali 

ich vypúšťať. Vtedy si Pepi všimol 

naozaj niečo divné. Niečo ako 

tajné znamenia. Všetci vyleteli 

do vzduchu. Vtedy sa to začalo. 

Mohutný holub letel priamo 

naňho. Keby sa Pepi neuhol, 

mohol mať hlbokú bodnú ranu 

a padal by priamo k zemi. Po 

náraze mohol mať otras mozgu 

a nikdy by preteky nevyhral. Ale 

našťastie sa to nestalo. Po 

Pepiho elegantnom atletickom 

uhnutí mohutný holub letel 

priamo na ďalšieho a zobákom 

mu zranil krídlo. Padal na zem. 

Teraz prišiel plán B. Jeden 

z najslabších z holubníka ukázal 

nejaké tajné znamenie a chcel 

letieť priamo na Pepiho, no zrazu 

sa niečo zomlelo. Všimli si to 

všetci. Začal viať silný 

severozápadný vietor, ktorý vial 

rýchlosťou 72,6 km/h. Tento jav 

prekvapil všetkých, ktorí 

sledovali ako sa bezmocný holub 

pokúša zabrániť tomu, aby ho 

vietor odniesol do najbližších 

končín, ktoré sa od nich 

nachádzali 10 km juhovýchodne. 

Snažil sa márne. Bol príliš slabý 

na to, aby sa ubránil silnému 

vetru. Pepi toho zažil naozaj 

veľa, ale toto ho prekvapilo. 

Nemohol sa z toho spamätať. 

Vôbec nevnímal okolie. Ostatní 

túto situáciu využili. Pustili sa do 

útoku. Nebyť Pepiho priateľa 

Bruna útok by sa vydaril. Bol 

najväčší z holubníka, a tak 

celkom ľahko zabránil útoku. 

Jedného holuba zrazil na zem. 

Ledva sa pozviechal, Bruno už 

bol pri ňom. Pravý hák, ľavý hák 

a máme tu knockout. 2. kolo. 

Jeden z najsilnejších bojovníkov 

z holubníka sa postavil oproti 

Brunovi. Bruno zaujal bojovú 

pozíciu. Bojovník sa rozbehol. 

Bruno sa mu kotrmelcom vyhol. 

Stál za ním, čo bola obrovská 

príležitosť knockoutovať ho. 

Bruno zobral najbližšiu palicu 

a prásk. Palica sa zlomila na 

bojovníkovej hlave. Ležal 

omráčený na zemi. Všetci 

prítomní vedeli, že ak naňho 

budú útočiť po jednom, nemajú 

šancu vyhrať. Preto sa do boja 

vrhli všetci naraz. Každý holub sa 

vyzbrojil. Bruno bol proti 

všetkým bezmocný. Bol to krutý 

súboj. Bruno ležal na zemi. 

Poobzeral sa či neuvidí Pepiho, 

aby mu pomohol, no nikde ho 

nevidel. Pepi už dávno odletel. 

Bruno bol sklamaný, že ho 

priateľ opustil. Všetci odleteli 

a Bruno mal ešte niekoľko minút 



života. Pepi bol počas cesty 

veľmi unavený a nevedel, kde si 

má odpočinúť. Zašiel preto do 

najbližšieho lesa. Pri koreňoch 

jedného stromu našiel dutinu, 

a tak si do nej ľahol. Počas 

spánku ho vyrušilo praskanie 

suchých vetvičiek. Zistil, že sa 

k nemu blíži líška. Všimol si to 

neskoro. Líška bola pri dutine 

stromu. Vchod do dutiny bol 

dostatočne veľký na to, aby cez 

neho líška prešla. Pepi sa ešte 

pokúsil brániť, ale líška bola 

silnejšia. Pepi tak skonal smrťou 

egoistu.Poučenie: Všetko zlé aj 

dobré sa ti v živote vráti. 

P.Kovalík, VI.A 

Netradičná záľuba 

Niektoré deti chovajú psy, 

mačky, ale ja chovám slimáka. 

Môj slimák sa volá Slimčo. Má na 

ulite znaky, ktoré vyzerajú ako 

egyptské písmená. Mamka ho 

našla, ako si lezie po karfiole 

v obchode Kaufland v Spišskej 

Novej Vsi. Zobral som si domov 

a teraz ho pozorujem. S limák 

žerie jablko, mango, kapustu, 

karfiol, hrušku, šalát, paradajku 

a inú zeleninu. V teráriu slimáka 

môže byť: tráva, zem, piesok, 

kamene, miska s vodou.                                                                                                      

Peter Dičák, III.A 

 

Školské „perličky“ 

No, ja si myslím, že antonymá 

majú autora a synonymá 

nemajú. Sú to ľudové piesne.  

Akoby ich jeden meter mala. 

( z básne Mor ho : Akoby ich 

jedna mater mala...) 

Ako skrátime združené 

pomenovanie cestovná 

kancelária? Na cestovinu.  

O mačke a myši 

Bola raz jedna mačka s myškou. 

Mali sa  veľmi rady, chodili spolu 

na výlety. Jedného dňa išli do 

Afriky. Dlho cestovali, jedli 

a nepili. Mačka s myškou boli 

veľmi smädné a hladné. Po 

dlhom čase našli malilinké 

jazierko a napili sa z neho. 

Mačka bola stále hladná. Myška 

už nie, lebo po ceste našla 

jašteričku a zjedla ju. Mačke nič 

nepovedala. Mačka bola na ňu 

nahnevaná, lebo bola strašne 

hladná. Tak si povedala, že keď 

ju oklamala, tak ju zje. Tak sa  aj 

sa stalo. Keď sa myška  

nepozerala, mačka ju schmatla 

a zjedla. Nebolo jej pomoci. Po 

dlhej ceste sa vrátila domov, kde 

sa opäť poriadne sa najedla a 

sladko zaspala. Ponaučenie: 

netreba sa kamarátovi otáčať 

chrbtom. L.Majovsky ,VI.A 

 

 

Hádanky 

Ja som už raz taká. Pred tebou 

nebočím. Čím lepšie ma kopneš, 

tým lepšie vyskočím.....Čo je to 

?...   

Keď to vyhodíš, je biele , keď to 

spadne, rozbije sa to a je to 

žlté...Čo je to ?? ...  

Rastie to na strome, a predsa sa 

to neje... Čo je to ??  

Do pece ma zamykajú, z lesa ma 

vždy vyháňajú. Kto ma chytí, 

trpieť musí, kým ma voda 

nezadusí... Čo je to ??...  

Dolu dedinôčkou , kvapôčka za 

kvapôčkou,  žblní – žblní – 

žblnk... Čo je to ?...  

Schrúme horu kostí, hlasno víta 

hostí, na mačky sa zlostí.Čo je 

to?  

Čo popáli a nie je oheň ?...Čo je  

V nejedlom hnedom puzdierku , 

chutná mňamka leží... Čo je to 

?...   



Naše školské aktivity 

Deň Zeme 

Dňa 23.4. sme si pri príležitosti 
Dňa Zeme pripomenuli v 
rozhlasovom okienku 
nezmyselný zlozvyk vypaľovanie 
trávy. Táto činnosť je 
vykonávaná najmä na jar a je 
považovaná za spôsob oživenia 
humusu a zbavenia buriny. V 
dôsledku toho v prírode však 
dochádza k ničeniu prirodzených 
stanovíšť rastlinných a 
živočíšnych druhov k narušeniu 
biologickej rovnováhy v prírode k 
vzniku rozsiahlych ekologických 
škôd 
Preto rozmýšľajme a 
NEVYPAĽUJME TRÁVU! 
          

 

 

 

 

 

Deň vody 

Medzinárodný deň vody si 

pripomíname vždy 22. marca. 

V tomto školskom roku sme ho 

chceli prežiť trochu inak, a tak 

sme sa my žiaci 9. ročníka vybrali 

spolu s pani učiteľkou na 

ekofarmu Odorica. Cestou na 

Odoricu nás sprevádzalo pekné 

počasie, no naše topánky boli 

pekne špinavé, pretože cesta 

bolamokrá. Pridal sa k nám aj 

Brian. Pani učiteľka nám spolu 

s jednou paňou, majiteľkou 

ekofarmy, vysvetľovali, ako 

využívajú dažďovú vodu. 

Využívajú ju pre zvieratá- 

mangalice ( prasatá ). Pani 

sprievodkyňa nám ukázala 

farmu, kde bolo aj viacero 

studní. Jedna z nich mala hĺbku 8 

metrov. Na farme sa pestujú aj 

liečivé bylinky. Uvarili nám čaj, 

ktorý nám veľmi chutil. 

Z byliniek, ktoré tam pestujú, sa 

vyrába čaj, ktorý predávajú aj 

v obchodoch a v lekárňach. Cez 

leto sa na farme koná ekologický 

tábor. Vtedy farmu navštívi asi 

60 ľudí. Ako pozornosť sme si 

z farmy odniesli kalendáre, ktoré 

dostal každý a brožúrky 

o liečivých rastlinách. Prežili sme 

pekný netradičný školský deň. 

Deň mlieka 

Žiaci 9.ročníka spracovali tému 
mlieko a jeho význam 
a oboznámili s ňou svojich 
spolužiakov z nižších ročníkov. 
 

MLIEKO: je biologicky hodnotná 

tekutina, ktorá obsahuje všetky  

zložky potrebné pre ľudský 

organizmus. Je to kvapalina 

produkovaná prsnými žľazami 

samíc cicavcov. Obvykle má bielu 

farbu. Skladá sa z organických 

látok ( bielkoviny, tuky, laktóza) 

a anorganických látok (voda, 

plyny). 

ROZDELENIE MLIEKA : 

 nezrelé mlieko 

 zrelé mlieko 

 Albumínové mlieko 
 

POZOR! POZOR! 

Hľadá sa majiteľ Micky .Ak si 
spoznal/a majiteľa kravy, 
prihlás sa u neho... čaká ťa 
malá odmena. 



Nezvyčajná návšteva 

Bol to pekný letný deň. 

Prechádzal som sa po lese, keď 

vtom som počul zvláštne zvuky. 

Obzrel som sa, no nič som 

nevidel. Myslel som si, že to boli 

iba vtáčiky. Tak som pokračoval. 

Došiel som na zvláštne tmavé 

miesto, kde bolo málo svetla, 

kvôli stromom, ktoré zabraňovali 

prenikaniu slnečných lúčov. 

Poobzeral som sa. Bolo mi to 

známe, ale napriek tomu som to 

nepoznal. Keď vtom ma napadlo, 

že som to videl v jednom 

z mojich mnohých snov. Ten sen 

patril medzi najzvláštnejšie sny, 

ktoré sa mi kedy snívali. 

Rozmýšľal som, čo mám urobiť. 

Nerozmýšľal som dlho. Rozhodol 

som sa, že zavolám kamarátovi. 

Vybral som mobil z vrecka a zistil 

som, že nemám signál. Chcel 

som mobil strčiť naspäť do 

vrecka, keď vtom začal vydávať 

divné zvuky. Pozrel som sa na 

displej a na ňom som videl 

zvláštneho tvora. Bolo ho vidieť 

iba po prsia. Na hlave mal 

predmet, ktorý vyzeral ako 

satelit. Na telefón som sa 

pozeral so strachom v očiach. No 

vtom sa stalo niečo ešte 

zvláštnejšie. Oslepilo ma ostré 

prenikavé zelené svetlo, 

z ktorého vystúpil človiečik, 

ktorého som pred chvíľou videl 

na obrazovke svojho telefónu. Za 

ním vystúpili ďalší traja. Každý 

mal na hlave nejaký iný tvar. 

Prvý, ktorého som videl na 

displeji mal na hlave satelit. 

Druhý mal na hlave   predmet, 

ktorý vyzeral ako nejaké auto. 

Tretí mal na hlave niečo, čo sa 

podobalo na zbraň. Štvrtý mal na 

hlave nejakú knihu, na ktorej 

bolo napísané: MIMOZEMSKO-

POZEMSKÝ SLOVNÍK. V hlave 

som si podľa tých predmetov 

predstavil, že prvý je nejaký 

odborník na techniku, druhý bol 

asi šofér, tretí odborník na 

zbrane a štvrtý tlmočník. Hneď 

ako som si to premyslel, dal som 

sa vnohy. Po asi sto metroch 

som vytiahol mobil z vrecka 

a uvidel som, že už mám signál. 

Zavolal som priateľovi 

a vyrozprával mu celý tento 

príbeh. Hneď potom ako som 

našiel cestu von, obzrel som sa, 

ale nikoho so nevidel. Asi chceli 

byť len moji priatelia. Odvtedy sa 

mi o nich sníva každú noc. 

Napriek tomu, že v snoch sa ku 

mne správajú priateľsky, už 

nikdy som sa neodvážil ísť na to 

miesto. 

P.Kovalík,VI.Ahttps://www.google.sk/

search?q=mimozenstania&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ei=o 

Street Dance 

Moje meno je Magdaléna 

Hamburgbadžová.Mám 15rokov. 

Bývam v  Spišskom  Hrhove. 

Začnem tým, že už keď som bola 

malá, tak ma bavil Street Dance. 

Street Dance pochádza 

z Británie. Tancuje ho aj známy 

tanečník Laci Strike. Má svoju 

vlastnú skupinu, ktorá sa volá 

Dance Crew. Dance Crew 

znamená pre mňa veľa, mnoho 

som sa od nich naučila. Mojím 

snom je stretnúť sa s nimi 

a zatancovať si spoločne. Prečo 

som si vybrala tanec? Tanec ma 

baví a je moje všetko. Keď 

tancujem, nechávam sa unášať. 

Nevie to každý, niekto sa s týmto 

talentom narodí a niekto sa to 

musí učiť. Tanec pre mňa 

znamená veľa a nikdy by som sa 

ho nedokázala vzdať. Tanec ma 

posúva čoraz ďalej  a  ďalej...Som 

skrátka B.Girl. 

M. Hamburgbadžová, IX.A 

 

https://www.google.sk/search?q=mimozenstania&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=o
https://www.google.sk/search?q=mimozenstania&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=o
https://www.google.sk/search?q=mimozenstania&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=o


 Oko za oko 

                   zub za zub 

Orlica a líška boli dobrými 

priateľkami. Zakaždým, keď sa 

stretli, zastavili sa spolu na 

slovíčko. Jedného dna sa orlica 

prišla pozrieť na nové mláďaťá 

líšky. Pud dravca bol silnejší, 

schmatla mláďaťá do silných 

pazúrov a odniesla si ich. Liška 

od tých čias myslela len na 

pomstu. Lenže orlie hniezdo bolo 

vysoko, tak vyčkávala. A dočkala 

sa pri jednom pikniku. 

Neopatrné turistky rozložili  pod 

stromom oheň a od neho sa 

zapálilo orlie hniezdo aj 

s mláďatami. Orlica sa 

zachránila, ale mláďatá z  

hniezda vypadli a dolu už na ne 

čakala líška. A odvtedy medzi 

líškami a orlami panuje 

nepriateľstvo na život a na smrť. 

Ponaučenie : Všetko dobre aj zlé 

sa ti v živote vráti. 

J.Brandza, VI:A 

Hrozia štvorky, „troječky“ žiaci 

píšu básničky... 

Slovensko 

Slovensko, ty si krásna krajina. 
Si moja rodná domovina. 
Krásne i tie hory, lesy. 
Ďakujem, kraj môj, že si. 
Za Slovensko dnes ďakovať 
chcem. 
Že som sa tu narodil, 
 že žiť tu smiem. 
Na Slovensko vždy hrdý budem. 
Že je to kraj krásny, nikdy 
nebudem. 
T.Kuchčák, VIII.A 
 

 

 

 

 
 
Moja vlasť 
Hrdý som na svoju vlasť,  
skúste takú vo svete nájsť. 
Keď sa pozriem po krajine, 
všade vidno krásy iné. 
Polia, lesy, príkre pláne, 
dám ja celé srdce za ne. 

Keď ma chce zlákať svet, 
viem, že takej inde niet. 
M.Seman, VIII.A 
 

 

 

 

 

 

O malom kuriatku a veľkých 

čučoriedkach 

Mama sliepka išla na prechádzku 

so svojím malým kuriatkom. 

Cestou našli krásne, veľké 

a čerstvé čučoriedky. Kuriatko 

využilo chvíľku, keď sa naň 

mama sliepka nepozerala, tak si 

kuriatko povedalo: ,, dám si 

trošku ešte som také nejedol.´´ 

Malé kuriatko totiž nevedelo, že 

čučoriedky zobať nesmie, 

pretože sú na jeho zobáčik 

priveľké a hrozí, že sa nimi udusí. 

Keď sa potom vrátili domov, 

kuriatko sa začalo zvíjať od 

bolesti. Sliepka sa ho spýtala: ,, 

čo ti je maličký?´´ On nato 

odpovedal: ,, bolí ma bruško.´´ 

Sliepka si s ním nevedela dať 

rady a bezradne okolo neho 

pobehovala. Práve vtedy letela 

okolo volavka, a keď videla čo sa 

deje, ihneď zletela k sliepke na 

pomoc. Tá jej vyrozprávala čo sa 

jej stalo. Volavka povedala:,,tu 

bol niekto veľmi pažravý!´´ 

Dopovedala a strčila svoj dlhý 

zobák kuriatku do krku a vybrala 

z neho 10 veľkých čučoriedok. ,, 

Snáď si sa poučilo! ´´ Povedala 

kuriatku volavka a odletela preč. 

,Mama sliepka ešte dodala:,, 

Nesmieš mať také veľké oči, aké 

máš hladne bruško!“ 

Ponaučenie: Hlad ma veľké oči!  

K.Bujnovská,VI.A 

 
 
 
Zdroj: 
https://www.google.sk/search?q=kuriatko&source=lnms&tbm=is

sa=X&ei=6ulxU6XvJtLQ7AbshYHQBw&ved=0CAYQ_AUo 

https://www.google.sk/search?q=kuriatko&source=lnms&tbm=issa=X&ei=6ulxU6XvJtLQ7AbshYHQBw&ved=0CAYQ_AUo
https://www.google.sk/search?q=kuriatko&source=lnms&tbm=issa=X&ei=6ulxU6XvJtLQ7AbshYHQBw&ved=0CAYQ_AUo


Čo kričí Dežo na konci 
roka?(osemsmerovka) 

---- ---------  
, 

 

 

Zošit,Kalendár,Stôl,Mobil 

Nalep,Topánky, 

Lístok,Guma,Gombík,Strah,Bum,Ucho,

Rak,Mňam,Pes,Hau 

Škola,Papier,Taška,Kniha,Ceruzka, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Tajnička) je svojou rozlohou jedným z NAJväčších  
hradných komplexov na Slovensku a aj v strednej Európe.  
V roku 1993 bol zapísaný do Zoznamu pamiatok svetového dedičstva UNESCO. 

Š C E R Y Z K A H U K 

K T G R M A O P R S A 

O A U U C H O Š E Á L 

L Š B A M K Z P I Í E 

A K N I H A R T S T N 

P A P I E R D T S A D 

N Y K N A P O T L I Á 

G O M B Í K Ô E N Y R 
 M O B I L P M Ň A M 
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1. Najrozľahlejší štát sveta. 
  2. Najstarší národný park na Slovensku. 

3. Najhlbšia oceánska priekopa. 
 4. Najsevernejší štát USA. 

  5. Najväčší ostrov sveta. 
  6. Najbližšia hviezda ku planete Zem. 

7. Najväčší oceán sveta. 
  8. Najvyššie pohorie sveta. 
  9. Najmenší svetadiel sveta. 
  10. Najvyššia činna sopka v Európe. 

11. Najdlhšie horské pásmo v Amerike. 



Poučme sa 
 
Čo vieš o Slovensku? 
 

1.Kto je autorom slovenskej 

 hymny? 

a) Janko Matúška 

b) Matúš Jankovič 

c) Janko Kráľ 

 

2. Aké farby má naša vlajka? 

a) biela, modrá, zelená 

b) biela a modrá 

c) biela, modrá, červená 

 

3. Naše domáce jedlo je: 

a) hot-dog 

b) bryndzové halušky 

c) pizza 

 

 

4. Slovensko susedí so ... štátmi 

a) 6 

b) 5 

c) 4 

 

 

5. Slovensko je v:   

a) Európe 

b) Ázii 

c) Austrálii 

 

6. Náš slovensky premiér je: 

a) R. Fico 

b) I. Gašparovič 

c) M. Dzurinda 

 

8.  Druhé najväčšie mesto Slovenska 

je: 

a) Košice 

b) Prešov 

c) Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Ktoré mesto je na východe 
Slovenska ? 
a) Bratislava 
b) Prešov 
c) Spišský Hrhov 
 
8. Hlavné mesto Slovenska je: 
a) Praha 
b) Košice 
c) Bratislava 
 

9. Najvyšší  štíť Slovenska je: 
a) Mount Everest 
b) Lomnický štít 
c) Gerlachovsky štít 
 

Poznáte liečivé byliny ? 

Fialku voňavú  

Zbiera sa skoro  na jar. Ma liečivé 
účinky, ,zbiera sa vňať ale aj 
koreň. Pomáha pri kašli, na 
riedenie hlienu ,pri zápale 
priedušiek . Kvety spôsobujú 
silnú vôňu. 

 

Prvosienku jarnú   

Zbiera sa kvet s kalichom. 

Ľudovo sa užíva  pri chrípke, pri 

migrénach, nespavosti 

a závratoch. Rastlina je aj 

dobrým odhlieňovacím 

prostriedkom. Často sa 

kombinuje s listom 

podbeľa,levanduľou a inými 

liečivýmirastlinami. 

 

Pľúcnik lekársky 

Je to trvalá bylina. Zberá sa vňať 

v čase kvitnutia a po odkvitnutí 

mladé, zdravé, najmä prízemné 

listy. Sušia sa rýchlo na tienistom 

prevzdušnenom mieste. Používa 

sa pri kašli, zachrípnutí a bolesti 

v hrdle.  

http://www.ja.karolko.szm.com/miesto/rastli

ny. 

Spojte správne názvy: 

Žihľava                       pravý 

Podbeľ                      obyčajná 

Skorocel                 lekársky 

Jahoda                    lekárska  

Šalvia                      liečivý 

Repík                      dvojdomá 

Omán                      kopijovitý 

 



Aké miesta môžeš cez 
prázdniny navštíviť? 

Čo si dnes upečieme?  

 
Hrnčeková  bábovka 
 

Potrebujeme: 

   4 lyžice hladkej múky 
   4lyžice práškového cukru 
   0,5čajovej lyžičky prášku do        

pečiva 

   2 lyžice granka 

   1 vajce 

   3 lyžice oleja 

   3 lyžice mlieka 

 
Postup: 
V hrnčeku zmiešame múku, 
práškový cukor, prášok do pečiva 
, granko.Pridáme vajce, olej, 
mlieko a všetko dobre 
premiešame. Dáme do ikrovlnky 
na cca 3,5 minúty na najväčšiu 
silu (1000Watt).Počkáme, kým 
začne bábovka stúpať,(ako na 
obrázku) potom to vypneme. 
Vyklopte na tanierik 
a vychutnajte si to najlepšie so 
šľahačkou. M.Antolová,IX.A, 
Dobrú chuť  

Správne odpovede:  

Čo kričí Dežo na konci 
roka?(Hura! Prazdniny!) 

Spojte správne názvy: 

Žihľava dvojdomá,Podbeľ  

liečivý,Skorocel kopijovitý 

Jahoda  obyčajná,Šalvia 

lekárska,Repík lekársky,Omán  

pravý 

Hádanky 

1 –lopta,2-vajce,3-listy,4-oheň, 
5-potok,6-pes,7-žihľava ,8-orech 
 

Čo vieš o Slovensku? 
Odpovede:A,C,B,B,B,A,B,A,C,C,C 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Vtipy 

1. Idú dvaja 9-roční chlapci 

po brehu rieky a jeden 

nájde konzervu a odhodí 

ju na druhý breh rieky. A 

druhý mu hovorí: Prečo 

si odhodil tú konzervu ja 

som hladný ako vlk 

mohli sme ju zjesť. A ten 

prvý mu hovorí: prepáč 

kamoš ale na tej 

konzerve bolo napísané 

"otvoriť na druhej 

strane". 

2. Mamííí?- Prosím. 
Opuchol mi prst! 
Ako si na to prišiel? 
Nevmestí sa mi so nosa! 
 

3. .Chck Norris si kúpil 
rybičku, o 10 dní ju 
utopil.  
 

 

 

 

 



 

Deň deti 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň detí v našej škole bol skvelý, 

všetci sa zabávali. Pripravili sme 

si rôzne súťaže. Po chvíli sa nám 

to všetko zamiešalo a trochu 

sme sa báli ako to celé dopadne, 

ale nakoniec to dopadlo 

výborne. Všetci sme sa skvele 

bavili. Na konci, keď už všetci 

mali všetky disciplíny 

dokončené, spočítali sme body 

v tabuľke a vyhlásili víťaza. Deň 

detí v našej škole sa každému 

páčil, dokonca aj všetkým 

vyučujúcim.  

AKO RÝCHLO TO UBEHLO ... 

 Len prednedávnom sa tu, 

neďaleko našej školy, začala 

stavať diaľnica. Prešiel už rok 

a prvé piliere sú ,, na svete...“ 

Jeden za druhým. Pripomínajú 

stavbu lega. Po nejakom čase ich 

bude čakať  „skúška.“ Most , 

ktorý je dobre viditeľný aj od 

školy, bude musieť „uniesť svoj 

náklad... “ Dovtedy ale určite 

pretečie veľa vody 

v Lodzine.....Tak nejako je to aj 

s nami, deviatakmi. Len 

prednedávnom sme otvorili 

dvere našej školy, a tešili sme sa 

na prvý ročník. Prešlo 9 rokov 

a je to tu. Čaká nás skúška. 

Pomaly sa končí tých 9 rokov, 

ktoré sme spolu prežili. Väčšina 

ľudí má nejaké ambície. Niektorí 

ich majú ľahko dosiahnuteľné, iní 

majú vysoké ciele, na ktorých 

treba pracovať. Ale je každého 

vlastná vec, aký ťažký ,, náklad“ 

si zoberú zo sebou a možno 

práve vzdelaním a školou ten 

štart nebude až taký 

nedosiahnuteľný. Skôr, než 

zavrieme bránu na našej škole a 

odídeme do života, sa chceme 

ešte raz za všetko poďakovať 

našim pani učiteľkám a Vám, milí 

spolužiaci, popriať veľa 

úspechov, a aby sa Vám splnili 

všetky vaše túžby a predsavzatia. 

 

 

Občas bolo veselo... 



Zážitok, na ktorý nezabudnem 

Každé Vianoce je u nás zvykom, 

že máme živý stromček. Ani 

tento rok nebol výnimkou. A tak 

dva dni pred Štedrým dňom sme 

sa s ockom vybrali po stromček, 

ktorý sme mali už vyhliadnutý. 

Bola to pekná, bujná borovica. 

Kým sme sa k nej dostali,  tak 

sme zazreli zopár sŕn a jeleňov. 

Ocko odlomil zo stromov zopár 

konárikov, zviazal ich špagátom 

a dal to mne na starosť, aby som 

ho niesol domov. Konečne sme 

sa dostali k vyhliadnutému 

stromčeku. Ocko ho spílil,zviazal 

ho špagátom a zobral si ho na 

plece. Išli sme domov. Asi tak po 

60 min nám cestu skrížil veľký, 

vypasený diviak. Bol dolu. Mal 

tam jedlo od poľovníkov a išiel 

hore kopcom smerom do lesa. 

Mali sme šťastie, že sa diviak 

nepozrel doľava, lebo by sme 

mali problém. Keď sme prišli 

domov, tak sme mali poriadny 

zážitok. Ocko pripravil stojan na 

stromček, osadil doňho borovicu 

a dali sme ju dnu na chodbu, kde 

sme ju aj večer ozdobovali 

slamenými a medenými 

ozdobami. 

L. Dzurňák, VI.A 

Moje obľúbené miesto 

Moje  najobľúbenejšie miesto je 

naša záhrada.  Najviac času tam 

trávim najmä v lete. Máme tam 

ovocné stromy - jabloň, čerešňu 

a hrušku. Okrem toho sa tam 

nachádza aj drevená hojdačka, 

na ktorej si rada odpočiniem. 

Zelená tráva, keď je pokosená,  

vonia nádherne. V záhrade rastú  

kvety, na ktorých je vždy čo 

obdivovať. Pestujeme  tam aj 

zeleninu. Na jar sa naša záhrada 

mení na nádherný farebný haj a 

v jeseni chytí červený nádych, 

ktorý ma počas chladných dni  

zohreje. To je moje obľúbené 

miesto,kde si oddýchnem 

a naberiem veľa síl a energie.   

M.Orlovská,VIII.A 

 

 

 

 

 

Zážitok, na ktorý nezabudnem 

V roku 2011 som bol 
v Chorvátsku. Cestovali sme 
autom. Išli sme večer okolo 
18:00 a prišli sme tam okolo 
5:00. Nešli sme tam sami.Išla 
s nami aj rodina Kuchčaková. 
 Prišli sme tam, ale neubytovali 
nás v hoteli. Boli tam bungalovy 
žlté, biele a ružové. My sme boli 
ubytovaní v ružovom bungalove. 
Vedľa nás bola Radka a za nami 
Barbora. Pláž bola o 20m ďalej. 
O 50 m ďalej bola hlavná 
budova. Tam bola recepcia, 
chodili sme sa tam najesť a piť.. 
Na raňajky, obed a večeru sme 
mali švédske stoly. Bolo tam 
výborné jedlo, oj dokonca som 
pribral. More bolo supur. Naučil 
som sa plávať. Skákali sme 
z móla do vody, bola to sranda. 
Dokonca sme vyliezli na loď 
a skákali sme z nej. Ale majiteľ 
lode nás vykričal. Boli sme aj na 

výlete loďou. Na lodi sme hrali 
karty. Vystúpili sme pri nejakom 
ostrove, a tam sme skákali 
z móla do vody. Jedli sme tam 
ryby. Nechutili mi. Keď sme sa 
vracali, išiel som na WC. Bol tam 
odpad. Spláchnuť som to 
nemohol, lebo by som ten odpad 
pustil do mora. Prišli sme opäť 
k hotelu. Išli sme do mesta, ktoré 
sa volalo Trogir. Kúpili sme si 
tam veci a pozerali si krásne 
mesto. Medzi tými bungalovmi 
sme hrali skrývačky. Bola sranda 
až na to, keď som si zlomil necht 
na palci. Ešte že tam bola teta zo 
Slovenska, ktorá bola lekárka. 
V mori sme hrali vojnu 
s nafukovačkami. Strieľali sme po 
sebe so striekačkami. Až prešlo 
10 dní.Vracali sme sa domov. 
Bolo mi smutno. Na túto 
dovolenku nikdy nezabudnem.  
A Kapalko, VI.A                                                                                                                                       
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Jar 

Kedy  príde už tá jar? 
Čakáme ju ako dar. 
Keď zakvitnú lúky, polia, 
všetko tak prekrásne vonia! 
                           III.A 

Najkrajšia jar 

Na jar sa stromy zobúdzajú, 
Na lúke kvitnú kvetiny. 
Vtáčiky spievajú, 
Veď jar má narodeniny 
                             III.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša škola 

Keď som bola malá, 
mamka mi vždy vravievala: 
,, Kým si mladá, len sa uč, 
o čom všetkom je náš svet ...“ 
 
Zemepis, dejepis v taške mám, 
na autobus vždy ráno utekám. 
Zdolať matiku či iné skúšky, 
ach, občas je ten život ťažký! 
 
Známočky ja všetky mám, 
takto  si ich pamätám! 
Jednotka je ako bič, 
nebojte sa deti nič! 
Aj dvojka je kámoška, 
v žiackej tróni, žmúri očká.   
 
Trojka, tá len v kúte jojká: 
„Každý žiačik sa ma bojká !“ 
Štvorka, to je stolička, 
chýba jej vraj nožička. 
 
Päťka nie je dobrá vec, 
má ju každý lenivec. 
 
Túžba po prázdninách začala vo 
mne rásť, 
keď som mala jedenásť. 
Hurá, hurá! 
Už len zopár pracovných dní  
a už sú tu  prázdniny!  
A.Dzuríková, IX.A 
 



 

 

 

 

 

 

Ahoj, volám sa Jakub. 

Som rád, že sa môžem zúčastniť 

tejto súťaže. Mám rád maľovanie 

obrázkov môjho regiónu. Mám 

záujem o históriu a môj výkres 

ukazuje najvýznamnejšie 

pamiatky regiónu Spiš, kde 

bývam. Je tu veľa krásnych 

kostolov, hradov a chrámov. 

V strede môjho výkresu je meno 

regiónu Spiš v grafity štýle.  

 

 

Ahojte, volám sa Adam. 

Na obrázku vidieť  muzikantov 

hrajúcich a spievajúcich zábavnú 

pieseň. Hrajú na husliach a na 

violončele. Za nimi sú tradičné 

drevené domy.  

Som Katka. Okrem 

kreslenia mám rada tanec. Na 

obrázku sú chlapci a dievčatá, 

ktorí tancujú a spievajú. V pozadí 

sú štíty Tatier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Prezentovali a úspešne 
 sme sa umiestnili  
na medzinárodnej súťaži... 



 

Pripravujeme 

stretnutie s Gabrielou 

Futovou 

 

Dňa 20 .6. 2014 našu 

školu navštívi najlepšia slovenská 

spisovateľka pre deti Gabriela 

Futová. 

Niečo o nej .... 

Gabriela Futová 

pochádza z Prešova, kde pôsobí 

ako knihovníčka v knižnice 

P.O.Hviezdoslava.  

Vyštudovala žurnalistiku 

na Filozofickej fakulte v 

Bratislave. 

Už dlho chcela písať 

rozprávky, ale nemala vraj rada 

princezné. Preto sa rozhodla 

použiť téme čarodejníc po vzore 

Preusslerovy bosorky. 

Autorka je tiež 

metodicky pre prácu s deťmi a 

mládežou a vedúca pracovnej 

skupiny zameranej na prácu s 

deťmi a mládežou, zriadené 

Slovenská národná knižnica v 

Martine. 

 

Bude aj z Katky Kubikovej slávna 

spisovateľka? 

 

 

 Pospájaj a vymaľuj 

Zdroj: https://www.google.sk/search?q=spojovacky&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fsaOU9KwDeLm7AalqoCABA&ved=0CAYQ_ 


