
 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafická úprava: Lukáš Seman, IX.A 

Ďakujeme, že ste si nás prečítali. 

Krásne prázdniny!  



Už je tu jar!                                                                     

Stromy sa obliekajú do zelených šiat, 

púčiky počuť jemne pučať. 

Po bielom snehu farebné kvety.                                

Slnko už konečne svieti! 

S. Kapalková, M. Antolová, VIII.A 

 

Prišla jar cítim vánok, 

som oddýchnutá, nepotrebujem spánok. 

Radosť všetkým vyžaruje z očí, 

konečne zima končí! 

A. Hamburgová, VIII.A 

 

Vtáčiky spievajú v údolí riek, 

veď jar sa vrátila opäť späť.  

Jar nám dáva lásky dar.  

Jar. Životu zdar! 

B. Zumríková, N. Dzurňáková, VIII.A 
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Blíži sa koniec školského roka, 

ale dobré rady sa zídu vždy... 

 

Dobré rady všetkým žiakom 

Krista Bendová, úryvok z knihy 

Poslušné písmenká na prvé prázdniny 

Prvá rada: Ako chodiť do školy  

Do školy treba chodiť tak , že máme nohy 

položené dolným koncom na ceste. Nikdy  

nedvíhame obe nohy naraz, lebo je to 

veľmi nepraktické. A samozrejme 

nekráčame dozadu, lebo by sme prišli 

nazad domov. 

Druhá rada: Ako počúvať učiteľa  

Učiteľa počúvajte vždy len dobre 

umytými ušami. Ak by boli uši neumyté, 

mohli by ste počuť všetko naopak. Potom 

by ste to aj vedeli naopak a do konca 

života by ste si mysleli, že Austrália je 

drahocenná rastlina a televízia je 

nebezpečná choroba. 

Tretia rada: Ako si zabúdať veci 

Niektoré veci si nikdy neslobodno 

zabudnúť doma. Najhoršie je, keď si žiak 

zabudne desiatu. Potom je cez 

vyučovanie podvyživený a nemôže dobre 

rásť, lebo mu škvŕka v bruchu. Tým 

vyrušuje ostatných spolužiakov vo 

vedeckom myslení. Ale niektoré veci si 

môžete zabudnúť. Nič sa nestane, ak si 

napríklad zabudnete živú žirafu alebo 

jedovatého hada. 

Štvrtá rada: Ako písať do zošita 

Do zošita sa snažíme vždy písať len 

rukou. V zuboch pero nedržíme, lebo by 

sme ho mohli prehltnúť a mohli by sme 

dostať zápal slepého pera. 

Piata rada: Ako dostávať samé jednotky 

Samé jednotky dostaneme, ak nám ich 

pani učiteľka napíše na vysvedčenie. 

Preto je dobré nájsť si takú pani 

učiteľku, ktorá vie písať len samé 

jednotky. 

Hoci by bývala na konci sveta. 
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Príroda za mojím 

oknom 

Jar 

      Celá zem sa prebudila z dlhého 

zimného spánku.  Snežienky ako prvé 

vytŕčajú svoje biele hlávky. Aj vtáčiky už 

lietajú na oblohe, všade sa ozýva ich 

radostný spev. Po dlhom čase opäť 

prileteli k nám. Usilovne si opravujú staré 

a stavajú si nové domčeky. Zakladajú si 

nové rodiny. Včielky bzučia a oznamujú 

nám príchod jari. Tešia sa, že po dlhom 

zimnom odpočinku si opäť rozhýbu svoje 

krídelká. Mäkký zelený koberec  je plný 

farieb. Jemný vánok hladká konáre 

zakvitnutých stromov. Čerešne a jablone 

si obliekli nádherné biele šaty ušité 

z množstva malých kvetín. Aj hory a lesy 

sa odeli dozelena. Počuť odtiaľ rôzne 

zvuky zvierat. Rozvodnená rieka unáša so 

sebou posledné ľadové kryhy. Mám rada 

jar, všetko kvitne a konečne počuť aj 

niečo iné ako štartovanie áut. Po tuhej 

zime je to najlepší relax, aký si môžete 

predstaviť. Každý deň nás zobúdza 

príjemné šteklenie slniečka a štebotanie 

vtáčikov. Na jar všetko ožíva, a preto je 

pre mňa jar najkrajšie ročné obdobie. 

             T.Školníková, VII.A 

                                                                                                                                     

 

Oblievačka 

     Začiatky sú ťažké, aj v písaní. Takže 

ako začať? To neviem, ale skúsim to.  

     Na oblievačku spomínam s úsmevom 

a z niektorých momentov mám veľmi 

nepríjemné pocity. Začali sme už v škole, 

aj keď oblievať by sa malo až počas  

veľkonočného pondelka. V našej triede sa 

v jednej hlave stvoril skvelý nápad, pre 

pani učiteľky určite hrozný. Celá 

miestnosť bola zaplavená vodou a naše 

veci sa sušili na školských radiátoroch. 

Keď na konci vyučovania zazvonilo, všetci 

boli sme prvýkrát smutní, že ideme 

domov. Až na pani  učiteľky, tie si   

vydýchli. Poriadna oblievačka 

pokračovala v pondelok. Začalo to tak, že 

som sa zobudila v mokrej posteli. 

8:02 - Prezlečená. 

8:02 - 9:00 - Nič. Prečo? Moji bratia ešte 

spali. 

9:00 - Bratranec číslo 1. Skryla som sa za 

dvere. Bratranec stál za dverami. Hú, 

vykríkla som! No nepomohla som si. 

Voňavka skončila v mojich očiach, neskôr 

aj v mamkiných.  

9:05 - Brat číslo 1. Vstáva, naháňačka 

začína, celá mokrá. 

9:46 - 10:03 – Ujo a bratranec číslo 2. 

Pobyt vo vani. 

10:40 - Bratranec  číslo 3. Opäť vaňa! 

11:00 - Príchod kamarátov s ôsmimi 

vedrami ľadovej vody. Naháňačka  na 

ceste, v ponožkách. 

11:15 - Suchá, „úprimné“ ďakovanie 

kamarátom. 

11:30 - Brat číslo2. Naháňačka po dome, 

mokrá! 

12:00 - Koniec, konečne! 

J. Urdová, VIII.A 

    

  

Leto 

Jedného krásneho dňa vystrieda 

nádhernú jar horúce leto. Pod stromami 

je krásna zelená trávička, z ktorej 

vykukujú farebné lúčne kvety. Za kopcom 

sa objavilo prvé ranné zore. Slnko 

vykuklo spoza kopca. Lúky sa taktiež 

nenechali zahanbiť a vhupli do šiat 

hrajúcich všetkými farbami a vôňami 

svetla. Okolím sa šíria hlasy veselých ľudí, 

ktorí sa máčajú v letnej priezračnej vode 

čistej ako krištáľ. V podvečer začalo slnko 

pomaly klesať a páľava postupne 

prestáva mučiť  krajinu. Vánok sa zmenil 

na vetrík. Všetko stíchlo úplne a príroda 

sa ponorila do tvrdého spánku.  

       

G. Zumríková , K. Ondrejčáková,  VII.A                                                                               
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Príroda za mojím oknom 

Jeseň

      Ráno vstanem a pozriem sa 
z okna. Je to tu. Pre mňa asi najhoršie 
obdobie roka. 

Jeseň útočí na všetky listy na 
už žltohnedých stromoch. Hladné 
ústa jesenného vetra  zhltnú  všetko 
pekné z leta. Začína sa mračiť, už zasa 
prší. Opäť bude blato ako 
v Amazonských pralesoch. Štyri 
hodiny. Zase je tma ako za polárnej 
noci. No jeseň je aj pekné obdobie. 
Malé lístky ozimín sa po daždi 
trblietajú ako zelené koberce. Ovce sa 
zháňajú dole lúkami za sprievodu 
bečania a brechotu ovčiarskych psov. 
Jablká zo stromov opadávajú 
a začínajú sa veľké preteky. Zbieranie 
ovocia do sudov a do páleníc. Jeseň je 
obdobie protikladov. Krásnej prírody 
a nekonečného blata. Jeseň. Čakáme 
len na jej koniec a kedy napadne prvý 
sneh. Začne sa zima a všetko končí. 
Preteky s časom i opadávanie lístia. 
Všetko zahalí biela pokrývka.  

     Konečne zmizlo blato. Padá prvý 
sneh. Blíži sa najkrajšie obdobie roka. 
Zima. Po zime príde jar, leto a zas 
jeseň. A zas a zas a  zas. 

 

私の窓で自然 

芸術コピー秋 

 

午前中、私は立ち上がって窓の外

を見る。繰り返しになりますが、

今年の最悪の時間。 

すでに日焼け木にすべての葉を攻

撃落ちる。秋の風に飢えた口は、

夏の素敵なすべてをとりこに。し

かめっ面し始め、それは再び雨が

降っている。アマゾン熱帯雨林の

ようにではない泥。四時間。繰り

返しになりますが、それは極夜な

ど暗い。しかし、秋はまた、素敵

な時間です。スモールは、緑のじ

ゅうたんのような雨の後にゆらめ

く冬の作物を残します。羊は牧草

地護衛ダウンハッスルされてお

り、牧畜犬が吠える。木からリン

ゴが落ちると大きなレースを開始

します。樽と蒸留所で果物を集め

る。秋コントラストの季節で

す。。冬が始まり、すべてが。 

Japonsky :D  

Chyby v preklade vyhradené  

Zdroj: 

https://translate.google.sk/?hl=sk&ta

b=wT 

M.Seman VII.A 

 

Za oknom bol studený ale 

krásny deň. Bola už polovica 

decembra a ešte stále nenapadal 

sneh. 

        Bola som z toho smutná. 

Odrazu som odtiahla žalúzie 

a vtom... Všade bolo ticho a bielo. Za 

oknom pofukoval jemný vetrík. 

Mrazom vyštípané stromy stáli 

hrdo, vynímali sa v bielej perine. 

Vločky poletovali ako páperie. Bolo to 

čarovné! Rýchlo som sa obliekla 

a vyšla som von. Sneh pod nohami 

vŕzgal. Konečne prišla zima! Vzala 

som si sánky. Spúšťala som sa dolu 

kopcom ako víchor. Keď som sa 

vrátila domov, dala som si sladký 

teplý čaj. Rozvoniaval sťa sladká 

malina. Sadla som si pred krištáľové 

okno a pod teplou, huňatou dekou 

som sa pozerala, ako malé deti 

stavajú snehuliaka. Očká detí sa 

trblietali sťa hviezdy na nebi. Videla 

som, ako môjho nádherného 

snehuliaka bombarduje náš pes. Bola 

som smutná z toho, že mi zničil moje 

dielo - cukrového snehuliaka, ale 

keďže bol psík taký šťastný, tak som 

ho nechala. Po snehuliakovi ostala iba 

stará ježibabina metla.  

       Poobede sme šli nakupovať 

vianočné darčeky. V centre obchodu 

stál mohutný, vianočný stromček, 

ktorý sa okúzľujúco jagal. Všade bola 

úžasná vianočná atmosféra. Cítila som 

sa ako v rozprávke. 

 

 

       Andrea Dzurilová, VII.A 
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Naši  domáci miláčikovia 

Môj psík sa volá Deizy.  Je to 

fenka.  Má bielu hustú srsť. Má skoro  rok 

a je veľmi hravá. Nie je to čistokrvná rasa. 

Je to  kríženec špica a kokršpaniela. Rada 

sa hrá s loptou a s plastovými fľašami. 

Keď jej hodím nejakú hračku, tak  mi ju 

donesie. Má rada mäso a šunku.  Ak ju 

pustím von z klietky, je veľmi šťastná 

a zároveň aj roztomilá. Behá po celom 

dvore, je veľmi rýchla a obratná. Musím 

však dávať na ňu pozor, aby mi neutiekla. 

Má spoločenskú povahu a nie je 

bojazlivá. Rada sa hrá s deťmi. Keď je jej 

smutno, tak  skáče v klietke a vyzerá to, 

akoby tancovala na zadných labkách.  

Naučila sa aj štekať a počuť ju 

najviac večer. 

 

Lukáš Dzurňák, V.A 

Maltezák 

Maltezák je pes malej veľkosti. 

Pohybuje sa v domácnosti. Je to rýchly 

pes. Srsť má bielej farby. Má rád kosti a 

granule. Je to veľmi hravý pes. Mláďatá 

sa rodia slepé a sú červeno-bielej farby.  

O srsť sa treba dobre starať. Je veľmi 

hustá. Je to náš domáci miláčik!  

 

                           Radka Kuchčáková  V.A   

Môj pes Stela 

Žije u nás na dvore. Je veľká asi 1,40 m a 

má jeden a pol roka. Každý sa jej bojí 

(okrem rodiny). Keď ju trošku dlhšie 

poznáte, dokáže byť priateľská. Nemá 

rada nepozvaných hostí. Živí sa kosťami, 

granulami a ja jej dávam aj normálne 

jedlo. Časti tela: oči, uši, ňufák, hlava, 

trup, predné končatiny, zadné končatiny. 

Má veľké ostré, nebezpečné zuby. Rada 

sa hrá s loptičkou. Má rada, keď ju 

hladkáme. Neznáša, keď sa jej niekto 

pozerá na zuby. Keď vidí neznámych ľudí, 

hlasno šteká. Stráži náš dvor a dom.  

                

Matúš Kičura, V.A 

Zasmejme sa 

Vtípky 

Učiteľka v škole nakreslí na tabuľu jablko 

a pýta sa prvákov: 

- Žiaci, čo som nakreslila? 

Adamko sa prihlási: 

- Zadok! 

Učiteľka uteká k riaditeľovi s plačom.... 

Príde riaditeľ: 

- Hjaj, čo ste urobili, detičky, že vaša 

učiteľka ku mne išla s plačom? A kto 

nakreslil na tabuľu ten zadok??? 

Otec na pokraji infarktu kričí na Móricka: 

- Môžeš mi vysvetliť, ako je možné, že si 

dostal trojku zo správania?! 

- Direktor ma chytil, keď som fajčil na 

záchode,- vysvetľuje Móricko. 

- Neklam, za fajčenie je dvojka! Ja to 

viem, lebo sám som ju dostal! 

- To áno,- bráni sa Móricko. 

-  Ale ty si tam nebol s učiteľkou... 

Sedia malí prváci a jeden hovorí 

druhému: 

- už len 54 rokov.... a ideme do 

dôchodku. 

Miško ma hodinu vlastivedy. Príde k pani 

učiteľke a pýta sa jej. 

Pani učiteľka, prosím si na záchod .  

Áno, Miško, ale najprv mi vymenuj 

svetové strany.  Miško: východ, záchod. 

Serem! Júj! 

Na hodine biológie vyvolá učiteľka 

malého Dežka. Dežko, povedz mi zviera 

na P. Potkan. Dobre a teraz mi povedz 

zviera na D. Dva potkany. Dobre a teraz 

mi povedz zviera na Z. Zebyyyy  tri 

potkany? 

Príde Móricko do školy a učiteľka sa ho 

pýta: 

Vieš Móricko, ako sa hovorí vtáčikom 

ktoré odlietajú do teplých krajín?  

Dovidenia, vtáčiky!!!!  

Zdroj: http://vtipy.vsetko.com/ 
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Rozhovor 

s pani kuchárkou M. Kovalikovou 

1. Pani kuchárka, môžeme vás 

požiadať o rozhovor?  

Samozrejme. 

2. Prečo ste sa stali kuchárkou? 

Lebo som nechcela byť 

kuchárkou. Vedela som, aká je 

to drina, pretože aj moja mama 

bola kuchárka. 

3. Baví vás to? 

Áno, veľmi. 

4. Aké bolo vaše obľúbené jedlo 

v detstve a ktoré teraz? 

Krupica a teraz je to tofu. 

5. A čo doma? Aj tam ste hlavnou 

kuchárkou? 

Doma u nás každý varí, na čo má 

chuť. Cez týždeň nie, ale 

v nedeľu áno. 

6. Podľa čoho varíte? 

Podľa normy. 

7. Máte aj vlastné recepty? 

Nie. 

8. Aké jedlá majú deti najradšej? 

Pirohy a buchty na pare. 

9. Stalo sa vám, že k vám prišiel žiak 

s vlasom na tanieri? 

Žiak nie, ale jedna pani učiteľka. 

10. Ako často dávate deťom ovocie 

k obedu? 

Dva alebo trikrát do týždňa. 

11. Varíte spoločne?  

Áno. 

12. Ktoré potraviny používate v jedle 

najviac? 

Zemiaky, zelenina, mlieko. 

13. Aký mate názor na to, keď žiak 

ide s plným tanierom naspäť? 

Taký, že asi mu to nechutí. Nie 

všetci majú všetko radi. Veď sa 

aj vraví sto ľudí, sto chutí. 

14. Používate čerstvú zeleninu alebo 

zeleninu z konzervy? 

Mrazenú aj čerstvú. 

15. Používate bylinky zo školskej 

záhradky? Ak áno, ktoré? 

Sem – tam, ale iba na čaj. Mäta, 

bazalka, šalvia. 

16. Varíte jedlo zvlášť pre alergikov?  

Nie. 

17.  Ďakujeme za rozhovor. 

Recept na záver -  Pečený čaj 

1 kg  ovocia pokrájať na kúsky  

1 citrón 

1,20 kg cukru 

škorica a klinčeky 

 

Postup: Všetko zmiešame a dáme piecť 

do rúry. Pečieme trištvrte hodiny pri 

260°. Potom to vyberieme, dáme do fľaše 

a otočíme hore dnom. Do jedného 

pohára 2 lyžice čaju... Dobrú chuť :) 

L. Kandrová, S. Tarajčaková, T. Kurila, IX.A 

 

 

Vyrieš sudoku: 
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Osmičky 

Lúštia sa rovnako ako sudoku. Číslice 

1 až 8  sa nesmú opakovať v riadkoch, 

stĺpcoch, ani vo vnútorných boxoch. 
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Premýšľali sme... 

Kamarát je ten, ktorý bude 
vždy pri tebe držať 

Neviem, čo si mám pod týmto slovom 
predstaviť. Priateľstvo. Čo to je ? Je to iba 
slovo na 11 písmen? Vraví sa, že priateľ 
ťa podrží v najhorších chvíľach, ale je to 
pravda? Priatelia sú rôzni. Niektorí vedia 
podporiť a niektorí zase nie. Myslím si, že 
každý by potreboval priateľa, aby sa 
mohol o niekoho oprieť, ale je to tak? Je 
to normálne vyliať si svoje srdce najlepšej 
kamarátke, keď to potom prezradí? 
Niekedy si myslím, že je to iba také 
prázdne slovo bez významu. Aký má to 
slovo význam, keď nevieš, či nemáš 
falošného kamaráta, ktorý ťa iba využíva? 
Možno sme iba jeho bábka! Iba sa s nami 
pohrá, a potom odhodí ako handru. Ale 
ako si nájsť toho pravého kamaráta? 
Takého, ktorému môžeš dôverovať a nie 
falošného, lebo takých je strašne veľa. Ja 
zopár falošných kamarátov okolo seba 
mám, ale tých pravých si viem vážiť. Viem 
ich dôveru oceniť. Ale čo už, keď tí falošní 
kamaráti sa už asi nezmenia! Alebo ani sa 
nechcú zmeniť. Ja s tým nič nenarobím, 
je to ich život. Ja som skutočné 
priateľstvo a dôveru v kamaráta našla. 
Dúfam, že ich nestratím a že ostanú stáť 
pri mne. 

                             Stanka Tarajčaková, IX.A 

Kto sa dokáže tešiť 
z maličkostí, ten má v sebe 
šťastie, ktoré rozsieva ďalej. 

       Mám písať úvahu o šťastí. Neviem, či 

sa mi to podarí, ale skúsim to. Veď 

nemôžem nič stratiť. Šťastie je to, keď 

ideš po ulici a nájdeš na zemi peniaze? 

Alebo vás učiteľka v škole nevyvolá? 

Môžeš šťastie len tak niekde nájsť? 

Odpoveď znie, nie! Šťastie si ťa nájde 

samo a práve vtedy, keď to najmenej 

čakáš. Myslíte, že keď budete nosiť 

štvorlístok, vždy budete mať šťastie? 

Štvorlístok je len symbol. Šťastie nemusí 

byť len abstraktný pojem. Šťastie môžeš 

získať. Napríklad, keď spoznáme nového 

kamaráta. Šťastie je, keď sa vám niečo 

podarí, o čom ste ani len netušili. Šťastie 

je ako taká muška. Raz ťa navštívi, 

a potom zase odletí. Napr. v novinách 

dávali rodinu, ktorá prišla za rok o dve 

deti. Je toto šťastie? Zubatá si na nich 

sadla. Šťastie chce každý. No nie každý ho 

aj dostane. Prečo? Lebo človek sa 

nedokáže tešiť z maličkostí. Niekomu 

vezme život všetko a niekomu zas všetko 

dá. Šťastie sú hlavne deti. Takže si to 

vážte a majte ich radi.                                                                                                         

Šťastie nájdeš všade a nikde. 

Lukrecia Kandrová, IX.A 

Čokoľvek sa učíš , učíš sa 
pre seba 

       Učenie. Čo to vlastne je? Je to 
nadobúdanie určitých vedomosti alebo 
informácií. Kde sa učíme? Učíme sa 
v školách. Môžu byť základné, stredné 
a vysoké. Postupom času to býva ťažšie 
a ťažšie. No učíme sa predsa od malička. 
Učíme sa chodiť, rozprávať, čítať, písať 
a počítať. Celý život sa učíme. Hovorí sa: 
„Čo sa za mlada naučíš, v starobe ako by 
si našiel.“ Ale v škole niekedy platí 
pravidlo: Jedným uchom dnu druhým 
von. Nuž tak to raz býva. Ale aké by to 
bolo učenie, keby nám vedomosti z neba 
padali. Boli by sme leniví, hlúpi, 
panovační a neschopní. Ale to, že sa 
učíme, má aj svoje výhody. V budúcnosti 
budeme mať lepší život, budeme 
šťastnejší a budeme mať viac chuti do 
života. Môžeme si kúpiť to, po čom sme 
niekedy túžili alebo snívali o tom.  Aj ja 
mám nejaké sny a túžby. Neučím sa veľmi 
rád, no musím sa premôcť, aby som bol 
lepší a vzdelanejší človek. Mám aj 
výborné podmienky na učenie. Nie každý 
ich má. Vždy mi rodičia vravievali:             
,,Neučíš sa pre nás, ale učíš sa pre seba.“ 
Podľa toho, ako budeme vzdelaní, sa 
budeme raz aj mať. Postupom času sa 
naučíme ľúbiť, byť ohľaduplnejší voči 
druhým a byť trpezliví. Raz, keď všetci 
dospejeme, budeme aj my dávať rady 
našim deťom.  

   Lukáš Pastorek, VIII.A 

 

 

Čo robíš s radosťou, to ťa 
neunaví 

Niektorí ľudia chodia do práce len preto, 

lebo musia a nie preto, že tá práca ich 

baví a neužíva si ju. Mám kamarátov, 

ktorí si ani sami školu nevybrali. Vybrali 

im ich rodičia. Nepochopím to, ako si 

niektorí rodičia myslia, že chcú pre svoje 

deti to najlepšie, ale nepoznajú záľuby 

svojho dieťaťa. Načo by som mal chodiť 

do školy, ktorá ma nebaví. Je to presne to 

isté, ako keď je otec hokejista a syn chce 

byť futbalista. Tak ten otec by všetko 

urobil preto, aby bol hokejista. No 

nepozerá na šťastie svojho syna. Syn by 

ten futbal hrával s radosťou, ale hokej len 

preto, lebo musí. Preto chcem, aby deti 

a mládež sa rozhodovali sami o tom, čo 

chcú a čo nechcú robiť a čím chcú byť. 

Rodičia by ich k tomu cieľu  viedli. Radšej 

budem hrať futbal s radosťou a s chuťou,  

ako keby som mal hrať hokej, či iný šport 

len preto, lebo rodičia chcú, ale ja by som 

to robil len preto, aby rodičia boli šťastní. 

Čo robíš s radosťou, to ťa neunaví! 

     Tomáš Kurila, IX.A 
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Tulim bom! 

Tulim bom! Tulim bom! 

Koze horí dom. 

Mirko na zvon zvoní, 

že koze dom horí. 

 

Aj kohút sa ponáhľa, 

hasiť dom jej pomáha. 

Koza z okna vyskočila, 

ani mŕtva ani živá. 

Sliepka schmatla vedrá, 

od strachu je vedľa. 

Tulim bom! Tulim bom! 

Zachránili koze dom. 

 

        

  

 

 

 

 

 

J. Dluhošová, V.A             

Nonsens 

Kde tam bolo, tam bolo,               

za siedmimi hlbokými plytčinami,             

za siedmimi vysokými trpaslíkmi žila raz 

jedna rodina Zemiakovcov. Keď raz 

obedovali, tak  im cez okno mucha 

doplávala do taniera. Na nešťastie mali 

na obed zemiakové pyré, a tak sa mucha 

začala topiť. Rýchlo tam pribehla blcha 

a muchu zjedla. Koniec bol taký, že tá 

blcha pukla. Lebo blcha zjedla všetko 

pyré, a tak sa prejedla. Mucha žila 

šťastne až do smrti.  

                                             P. Kovalik, V.A 

Kubo a medveď 

  Bol pekný slnečný deň, keď sa 

Kubo rozhodol, že pôjde na huby. Len tak 

sa prechádzal po lese a stretol medveďa. 

Keďže mu slnko svietilo do očí a nevidel 

dobre, tak sa medveďa opýtal: „Vy často 

chodíte na huby v takom hrubom 

kožuchu?“ No len čo medveď zaryčal, 

pustil sa Kubo do behu a utekal k jazeru. 

Tesne pred jazerom medveď zakopol, 

narazil do Kuba a leteli do vody. Tak ho 

medveď naháňal vo vode. Kubo plával do 

stredu jazera a tam sa zastavil. Rozhodol 

sa, že pôjde na breh. Na brehu našiel 

trampolínu a myslel si, že by tak mohol 

utiecť medveďovi, ktorý mu bol v pätách. 

Vyliezol na trampolínu a skákal na nej 

ako o život, až vyletel do samého neba. 

Keď dopadol na zem, urobil hlbokú dieru. 

Nemohol sa vyšplhať, tak si šiel po 

lopatu. Pomocou nej si potom vykopal 

cestičku. Medveď ho zatiaľ našiel 

pomocou pachu. Kubo ho uvidel už 

z diaľky a rozbehol sa. Keďže mal náskok, 

tak medveď zastavil, vyliezol na strom 

a skákal z konára na konár. Začal Kuba 

dobiehať a keď bol priamo nad ním, 

skočil naňho a Kuba zhodil na zem. Začal 

ho tam fackovať až bol Kubo červený. 

Vtom ho niečo vyrušilo. Kubo využil túto 

chvíľu a zhodil medveďa na zem. Kubo ho 

tiež buchnátoval, veď sa mu chcel 

pomstiť a medveďovi sa až dofialova 

zafarbil kožuštek. Nechcel prestať a vždy 

opakoval iba jednu vetu: „Tu máš, 

medveď, zaslúžiš si!“ No prestal, až keď 

prišli medveďovi kamaráti.  

        Ďalej mi to môj milý priateľ 

nepovedal. Skúste sa ho opýtať, možno 

to povie vám, ale naisto viem, že to malo 

zaujímavý koniec.  

 

P. Kovalik, V.A 

Vrabec 

Na okno si sadne vrabec, 

ponúknem mu hrozna strapec, 

vrabec hrozno zobne, 

do ruky ma ďobne. 

Na vrabca sa nehnevám, 

do misky mu hrozno dám. 

L. Dzurňák, V.A 

 

Chren 

Bol raz jeden starý chren, 

všetkým zdravil dobrý deň. 

Každý, kto ho ochutnal, 

na tvári vám údiv mal. 

 

Kto sa veľa chrenu naje, 

ten si chrípku nedopraje. 

Veď je dobrý, štipľavý, 

aj zdravie nám napraví! 

 

                                      

V.Tarovská, V.A 
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Voľný čas a my 

Nečakaný zážitok 

              Minulú zimu som chodil              

do lyžiarskeho klubu LK Levoča. Celú 

zimu sme chodili na výjazdy do Rakúska. 

Chodil som tam nerád, pretože tam bola 

obrovská zima. Každý deň tam teplota 

klesala pod mínus 20 stupňov. Jedno 

ráno tréner povedal: ,,Dnes vyrazíme 

skôr, aby sme mali celý svah len pre 

seba.‘‘ Keď som toto počul, bol som 

veľmi zlostný. Vonku husto snežilo 

a popritom fúkal vietor. Vôbec sa mi do 

tej zimy nechcelo ísť. Ale čo som mal 

robiť. Musel som, tak som sa poriadne 

obliekol a vyrazili sme. Vyšli sme na 

lanovke hore a ako vždy museli sme sa 

aspoň tri jazdy spustiť voľne. To preto, 

aby sme zistili, aký je svah. Svah bol 

hrozný, zamrznutý, sypký. Tréner postavil 

bránky a jazdili sme celý deň. Neustále 

som sledoval hodinky. Čakal som, kedy už 

tréning konečne skončí. Keď už tréner 

konečne zavelil, presunuli sme sa 

opatrne k lanovkám. Nehorázne som sa 

potešil. Nasadli sme do lanovky a vyrazili 

sme. Keďže vietor silno fúkal, lanovku 

zastavili. Viseli sme práve nad najväčším 

útesom. Všetci ostali vyľakaní. Boli tam aj 

nejaké dievčatá, ktoré boli vystrašené 

a začali pišťať. Veľmi sa báli! My chalani 

sme ich zabávali a utešovali, že to je 

v pohode a za chvíľu lanovku pustia.  

     Všetci sa potešili, keď  po 30 

minútach lanovku opäť spojazdnili. 

Šťastne sme dorazili do cieľa. 

   

T.Kuchčák, VII.A 

Veľký tresk 

Minulý školský rok bola s nami 

v triede expertka Paťa. Jedného dňa sme 

mali na telesnej výchove skákať cez kozu. 

Pati sa veľmi darilo. ,,Teraz ideme na 

známku,“ povedala pani učiteľka. Paťa  

začala byť akási nespokojná. Postavili 

sme sa do radu a skákali sme. Keď prišla 

na rad Paťa, najprv váhala, ale potom sa 

rozbehla a chcela skočiť. Urobila stojku 

na koze a spadla na zem. Ja som 

nevedela, či sa mám smiať alebo plakať. 

Pani učiteľka sa k nej s krikom rozbehla: 

,,Paťa! Nič sa ti nestalo?“ Keď pani 

učiteľka zistila, že sa jej nič nestalo, 

hodina telesnej výchovy mohla 

pokračovať.                     

 E. Dzurillová VII.A 

Zdroj: http://www.triky-

magia.estranky.sk/fotoalbum/-obrazky.4ever.sk--koza--

strojcek--zuby-130194.html 

Šok v lese 

Jedného dňa som sa ja a moja 

kamarátka Stanka vybrali von. ,,Poďme 

do lesa!“ povedala Stanka. Mne sa tam 

ísť nechcelo, ale nakoniec ma presvedčila 

a išli sme. ,,Pôjdeme smerom 

k poľovníckemu posedu, odkiaľ je  vidieť  

Nemešany,“ povedala. Tešila som sa, 

lebo som tam dlho nebola. Všade bolo 

ale veľa snehu a ťažko sa nám stúpalo do 

kopca. ,,Pozri, diviak!“ povedala Stanka 

zhrozene. ,, Už je zle!“ povedala so 

strachom. V tej chvíli sa za nami 

rozbehol! Veľmi sme sa zľakli a utekali 

sme do dediny, ako sa len dalo. Behalo sa 

nám veľmi ťažko, lebo bolo  veľa snehu. 

Akoby zázrakom z kríkov  vyšla líška 

a diviak sa rozbehol za ňou. ,,To ale bolo! 

Tam už nikdy nepôjdeme!“ povedali sme 

si. Pomaličky sme sa vrátili do dediny 

a predychávali sme to. Neskôr sme išli 

domov. Bol to neskutočný zážitok.    

 

                    G. Zumriková, VII.A 

 
RIEŠENIE 
Sudoku:         
324618795,791325648, 685794123, 591836274, 
238147569, 476952831, 853269417, 142573986, 
967481352, 329654781, 185732694, 647819235, 
768291543, 253478169, 914563827, 891327456, 
532146978, 476985312 
 

Osmičky: 

81457236, 73628145,42576813, 68214357, 
35861724, 17342568, 54183672, 26735481 
62873145, 13542678, 24615837, 58427361, 
71356284, 36781452, 45268713, 87134526 
 

Test:  
Test č. 1.: 1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 6f, 7g, 8h, 9i 

Test č. 2: 1f, 2g,  3e, 4b, 5i,  6c, 7d, 8a, 9j, 10h 
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Máj - lásky čas 

 

 

Moja vysnívaná „Princezná“ 

Jej oči sú ako hviezdy. 

Tak blízke, tak vzdialené. 

Jej oči sú ako nezábudky, 

tak nežné, tak nádherné. 

 

Jej pery sú ako pierko, 

také jemné, také hebké. 

Jej úsmev je ako slnko, 

tak hrejivý, tak žiarivý. 

 

To dievča nie je výmyslom, 

to dievča nie je anjelom, 

to dievča nie je mojím snom. 

To dievča je tou pravou, 

to dievča je mojou vysnenou, 

to dievča je mojou láskou jedinou! 

A. Hamburgbadžo, IX.A 

 

Mamka                                                                                                       

Mamka, mamička, darujem ti kvet.                                                                                                                

Ty si môj celý svet!                                                                                                                

Ja ti darujem voňavku a postriekam                                                                                                                

ti tvoju krásnu hlávku. 

Š. Faltin, III.A 

                                                                                                

Mamke 

Mama je dobrá.                                   

Nie je zlá.                                                                          

Uteší ma. 

Keď som chorá, 

stará sa. 

Mamka moja, mám ťa rada. 

K. Kubíková, III.A 

 

Z lásky 

Mami, mami, mamička, 

milujem ťa od malička. 

Keď som smutný, dáš mi pusu. 

Keď mám ranu, pofúkaš ju. 

 
 

D.Dzurila, III.A 

 

Mamke ! 

Moja mamka, ty si najlepšia na tomto 

svete. 

S tebou sa vo sne dá chodiť po krásnom 

kvete. 

A preto by som ti chcel darovať kytičku, 

z lásky pre najlepšiu mamičku. 

Je to moja  mamička,  

čo  mi rozžiarila očičká už od malička.      

M.  Janíček, III.A 

  Mamičke ! 

Viem, že nás máš veľmi rada, 

preto sa o teba aj ja vzorne starám.  

Chcem, aby sme boli navždy spolu, 

a modlili sa spolu pri jednom stole. 

Rozžiariš mi očičká, 

ty moja mamka, mamička. 

L. Holotňáková III.A 

Mamičke! 

Je to moja mamička, 

ľúbim ju zo srdiečka. 

Pochvaly pre mňa má. 

Vždy, keď sa nudím, 

prácu mi dá! 

 

 

 

 

 

T. Šromek, III.A 
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M_ _ _ _ 

 

 

P_ _ 

 

Z_ _ _ _ 

 

 

V_ _ 

 

M _ _ _ _ _ 

 

 

Zdroj: 

https://www.google.sk/search?hl=sk&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=9

86&q=%C4%8D%C3%ADseln%C3%A9+oma%C4%BEov%C3%A1nky&oq=ciselne+oma&gs_l=

img.3.0.0i24.1102.9057.0.10745.13.12.1.0.0.0.396.2601.3j2j4j3.12.0...0.0...1ac.1.15.img.t_

g5Jvq-

nuo#hl=sk&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=oma%C4%BEov%C3%A1nky+ciselne&oq=oma

%C4%BEov%C3%A1nky+ciselne&gs_l=img.3...4820.6704.5.6912.8.7.1.0.0.0.168.738.4j3.7.0

...0.0...1c.1.15.img.GTjyXJOno5U&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47244034,d.Yms&fp=d97461

cf08f23d82&biw=1920&bih=986&facrc=_&imgrc=C5APkazyIxqK6M%3A%3B43dHZ_rqOvdl

DM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.i-creative.cz%252Fwp-

content%252Fuploads%252F2010%252F01%252Fdottodot1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252

Fwww.i-creative.cz%252F2010%252F01%252F06%252Fdetske-spojovacky-k-

vytisknuti%252F%3B850%3B637 

Čo sa nám ,,podarilo“ 

Čo vynašiel Štefan Banič ?  

Prvé písmo, bane. 

  

Najvyšší zákon na Slovensku  ?  

Boží zákon. 

  

Koľko štátov susedí so Slovenskom ?  0 

  

Najdlhšia rieka na Slovensku ?  Níl 

  

Najvyšší vrch na Slovensku ?   

Karpatské vrchy 

  

Prvá strofa hymny -  Slovenský raj. 

Najvyšší zákon na Slovensku. 

  

Povinná školská dochádzka. 

  

Cyril a Metod boli zverozvestcovia. 

  

Hlavné mesto Slovenska  - hymna, 

Spišský  Hrhov. 

  

Autor hymny je Janko Antol. 

  

Odpovede na otázky z vlastivedy. 

My, umyť, mydlo. 

  

Najvýznamnejší panovník Veľkej Moravy  

Ľubomír Feldek 

  

Vieme písať? -  sme- smä , ani- any  
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MOBILNÉ TELEFÓNY – RADY 

  Neznámemu telefonujúcemu 

nikdy nedávame informácie 

o sebe. 

 Človek, ktorý volá, by sa mal vždy 

predstaviť. 

 V privítaní v odkazovej schránke 

neuvádzajte svoje kontaktné 

údaje. 

 Rozmyslite si, komu dávate svoje 

telefónne číslo. 

 Ak vám prídu nežiadúce správy 

cez nastavenie Bluetooth, 

vypnite si ho. 

 Ak neviete, od koho prišla SMS 

správa, neodpovedajte na ňu. 

 Falošný telefonát na tiesňové 

čísla je trestný čin. 

 Všetky volania na tiesňové čísla 

možno identifikovať. 

 Na tiesňové číslo sa dá volať aj 

v prípade, keď je zablokovaná 

klávesnica. 

 Neposielajte fotky a videá, ktoré 

môžu 

uškodiť. 

 

 

 

Zdroj: www.e-deti.sk 

Poznáš význam starých 

a cudzích slov?  

Pospájaj správne 

Test č.1 

1.Trajfús      e) horár 

2.Šporhelt   i) ležadlo  

3.Kasňa    g) vianočný stromček,   

4.Fertucha    f) slamený košík 

5.Jáger        h) štrúdľa, maková,  

6.Ošítka     c)skriňa na šaty 

7.Krispán    d) zástera 

8.Ríteš       b) sporák  

9.Kanapa    a)trojnožka  

Test č.2 

1.adept              a) zaoberajúci sa  

chorobami srdca 

2.adaptácia                      b) presný  

3.grandiózny                    c) súmernosť 

4.precízny                         d) pretváranie sa 

5.korigovať                       e) veľkolepý 

6.symetria                         f) uchádzač, 

začiatočník 

7.simulant                         g) schopnosť 

prispôsobiť sa okoliu 

8.kardiológ                        h) oživovanie 

9.diagnóza                         i) zlepšovať, 

upravovať 

10.resuscitácia                  j) pomenovanie 

choroby 

 

Deň Zeme a my... 
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