
  

      Je to tu...Čochvíľa je tu koniec 

školského roka a my sa budeme lúčiť 

so základnou školou. Budeme 

spomínať na našich sladkých, ale aj 

náročných deväť rokov. Bolo toho 

veľa. Množstvo dobrých, ale aj 

horších zážitkov. Boli aj také, ktoré 

nám niečo priniesli, poučili nás, 

otvorili nám oči. Začalo to prípravou 

na rozhovor s pánom farárom Kuffom 

v Žakovciach, ktorého sme sa chceli 

opýtať niekoľko otázok, ktoré sme 

použili do časopisu. Rozprávali sme 

sa aj s ľuďmi, ktorí žijú 

v INŠTITÚTE KRISTA 

VEĽKŇAZA. Je to inštitút, ktorý má 

okrem iného v náplni svojej činnosti 

pomoc chorým, postihnutým, 

bezdomovcom, deťom z rozvrátených 

rodín a ústavov, pomoc sirotám, 

starým, slobodným matkám a 

všetkým v núdzi, ktorí to potrebujú. 

       Milí čitatelia, ponúkame vám pár 

viet z rozhovorov, ktoré viedli naši 

žiaci s p. farárom Ing. Mgr. Kuffom 

a s dvoma obyvateľkami  inštitútu. 

 

1. Čo vás priviedlo k povolaniu 

kňaza? 

p. f. K.: Keď som bol mladý, tužil 

som po rodine, chcel so sa oženiť. 

Zaujímali ma napr. poľovnícke   

pušky, karate, šport. Vtedy som 

nechcel byť kňazom.  Chcel som 

pracovať v Horskej službe. No mal 

som vážny úraz, spadol som v Tatrách 

z 20-metrovej výšky. 

Z Gerlachovského štítu ma 

zachraňovali  šiesti horolezci.  Pán 

Boh mi dal  život a ja som mu to 

chcel oplatiť.  Odišiel som študovať 

teológiu, príbuzní o tom nevedeli. 

2. Aké máte spomienky na detstvo? 

 p. f. K.: Ani my sme neboli svätí. 

Vystrájali sme tak ako aj iné detí. 

Spomienky boli dobré aj zlé.  

3. Ľudia, ktorí od vás odišli, 

spomenuli si na vás niekedy? 

p. f. K.:Je to tak, ako v bežnom 

živote. Nie všetko sa nám vždy 

vydarí. Niektorí na nás spomínajú s 

láskou, niektorí menej. 

4. Sú ľudia ochotní pracovať? 

 p. f. K.: Niekedy sú ako malé deti. 

Ak som s nimi, tak pracovať chcú. Je 

to ako v rodine. Je rozdiel, keď otec 

povie: ,,Poďme pracovať“ ako keď 

povie: ,,Choďte pracovať.“ Mojou 

úlohou je hlavne pracovať s ľuďmi. 

5. Sú dni, keď by ste túto činnosť 

chceli ukončiť?  

p. f. K.: Každý deň. 

6. Stretávajú sa  vaši ľudia 

s rodinami?  

p. f. K.: Áno, my ich nechceme 

odizolovať. 

7. Aký názor majú ľudia z obce na 

vás? 

p. f. K :  Ľudia sú rozdelení na 4 

skupiny. Jedna partia nám veľmi 

fandí. Druhá sme my. Tretia, je im to 

úplne jedno. Štvrtí nás nenávidia. 

Zväčšuje sa skupina, ktorá nám fandí.  

Naši ľudia pracujú v obci. Postavili 

dve ihriská, jedno pre chlapcov, druhé 

pre dievčatá. 

 

Rozhovor s obyvateľkami  Inštitútu  

Krista Veľkňaza, mená sme si 

vymysleli. 

1.Ako dlho tu ste ? 

Anka:  Ťažká otázka.  

Majka: Som tu dobrovoľne dva roky 

a šla som za svojím srdcom  

2. Ako sa tu cítite?   

A: Mám postarané o všetko, čo 

potrebujem, ale doma je doma. 

M.: Som tu spokojná.  

3: Stretávate  sa so svojou rodinou ? 

A.: Áno, ale iba so svojou 

sesternicou, lebo už nemám nikoho. 

M.: Áno. 

4. Čomu sa tu venujete? 

A.: Modlitbe, chodím von alebo niečo 

čítam a rada počúvam rádio.  

M.: Veľmi rada pomáham tam, kde je 

to potrebné, napríklad v kuchyni.   

5. Pomohlo vám, že ste na fare? 

A. : Pochádzam z kresťanskej rodiny, 

to ma tu udržuje. Žijem tu  už 16 

rokov. 

M.:  Som tu spokojná. 

6.  Aký je k vám pán farár?  

A.: On je s nami málo. Keď niečo 

potrebujem, opýtam sa. 

M.: Správa sa k nám ako k našej 

rodine. 

 

Čo dodať...Pred  stretnutím sme mali 

rešpekt,  obavy. Boli zbytočné. 

Mnoho sme sa naučili, zmenili 

pohľad na niektoré veci.   

Žiaci 9.A 2 3 



  

Nonsens  

Kubo 

Kráčal Kubo po dúhe, 

že si drevo narúbe. 

Kdeže stromy, vraví dúha, 

huby zbieraj, je ich plná lúka. 

A dúha je veľmi šťastná,  

že našla takého blázna.  

S. Richtarčíková, V.A   

 

     
                   Štrikujúca miešačka                   

Sedí miešačka na strome a štrikuje 

noviny. Priletí k nej had a pýta sa jej: 

„Miešačka, koľko je hodín? 

„Miešačka odpovie: „Ja tu nefajčím. 

Som tu automobilom.“ Priplavil sa 

k nej slon. „Miešačka, poď so mnou 

do kina.“ Odpovedala mu: „Ja neviem 

hrať tenis, ja sa učím variť vo filme 

pre deti.“  

F. Toporcer, V.A    

Ako Kubo cestoval ... 

Kubo jedno ráno zobudil sa ? Áno!  

Vyšiel na záhradu a zo záhrady do 

hradu. 

 A keď vyšiel z hradu, dostal sa na 

záhradu.  

Zo záhrady do domu a z domu dnu do 

stromu.  

Zo stromu sa nevedel dostať, poslal 

veveričku po psa.  

Psa poslal po motyku a motyku po 

sekeru. 

 So sekerou sa vyrúbal von a už videl 

svoj dom.       

T. Kamarýtová, V. A  

 
Mňamky, mňam...  

 Šunka, šunka, šunčička. 

Vari je z Číny či Japonska? 

Aj tak je to jedno, 

lebo ju nemám ani za euro. 

Alebo pôjdem do Poľska. 

Kúpim si ju u Boska. 

Bosko mi dá zľavu,  

kúpim za ňu  kávu. 

J. Breja, V. A  

 

To len tak nevymyslíš... 

Super výlet 

Jedného dňa sme šli na opekačku. 

Bolo to v sobotu ráno, keď sme išli 

džípom do lesa nájsť nejaké miesto. 

Urobili sme ohnisko a ocko začal 

pripravovať veci na guláš. Keď už bol 

uvarený, tak môjmu bratrancovi bol 

treba na WC. Povedal mi, aby som 

išiel s ním, lebo nemal baterku. 

Vrátili sme sa hrať karty k ohnisku, 

a potom išli sme do stanu. Môj 

bratranec povedal: ,, Asi tam prebehol 

diviak.“  Hrali sme karty a zrazu 

začuli medzi kríkmi nejaký šuchot, 

zobrali sme baterku a išli sme sa tam 

pozrieť, no nakoniec to bola malá 

veverička, ktorá tam pobehovala 

hore-dolu. Na druhý deň, keď sme sa 

išli baliť, sa pri mojom bratrancovi  

popri nohe plazila vretenica. Bola asi  

meter dlhá. Bratranec od strachu 

bežal, bežal, až kým nespadol. Keď 

sme išli džípom  naspäť domov, tak 

sme volali ujovi, aby nás išiel 

vytiahnuť z priekopy. Môj ujo prišiel 

a vytiahol nás. Prišli sme domov 

a mamka nás čakala nahnevaná, kde 

sme boli tie dva dni, lebo ona o tom 

vôbec nevedela. Bol to super výlet! 

 

 

 

 

 

 

K. Šromek, V.A 

Môj zážitok 

Stalo sa to pred troma rokmi vo Vyšných 

Ružbachoch. Boli sme v chate. Bol prvý 

deň a iba sme sedeli dnu v  chate. 

Hádzali sme si loptu a počúvali pesničky. 

Každé ráno sme mali rozcvičku. Bol 

druhý deň. Boli sme pri kráteri. Bol to 

dobrý výlet. Potom sme išli späť do 

chaty. Hádzali sme si loptu a Ďoďo hodil 

tak silno loptu, že až skoro rozbil sklo. 

Dostávali sme body za to, ako sme mali 

upratané. Raz sme už nestíhali, a tak sme 

improvizovali. Nahádzali sme všetko pod 

periny. Vyšlo nám to. Dostali sme najviac 

bodov zo všetkých. Na tretí deň sme išli 

ku skalám. Ten deň bol nanič. Keď sme 

sa vrátili, zase sme si iba hádzali loptu. 

Na štvrtý deň, keď utekali Tino s Ďoďom 

do izby, Tino nechtiac pribuchol dvere 

a Ďoďo sa buchol. V ten istý deň bol aj 

karneval. Vyrábali sme si masky. Naša 4 5 



  
kamarátka Monika mala super kostým. 

Kravu. Chodila po štyroch, mala dlhý 

chvost, mala v ušiach náušnice a bola 

biela s čiernymi fľakmi. Vymysleli sme si 

veľmi dobrú básničku. Bol piaty deň a už 

sme nastúpili do autobusu a išli sme. Ale 

naraz sme zastavili a išli do hradu 

v Starej Ľubovni. Bolo tam celkom dobre. 

Bolo tam múzeum hudobných nástrojov. 

Potom sme išli na autobus a išli sme 

domov.  

Dávid Dzurilla, VI.A 

Víkend na chate 

Cez letné prázdniny sme boli na chate. 

Môj bratranec z Holandska mal 

narodeniny. Večer nám do chaty vletel 

netopier, nikto si to nevšimol iba náš 

dedo. Po hodine sa mu netopiera podarilo 

z chaty vyhnať. Keď vyletel z chaty 

všetci sme sa zľakli. Potom sme šli všetci 

spať. Zrazu niečo chodilo po streche a 

oknách. Boli to kuny. Keď sme sa ráno 

zobudili, kuny už po streche nechodili. 

Šli sme sa prejsť po lese. Videli sme 

srnky. Potom sme sa vrátili na chatu 

a oslavovali sme bratrancove piate 

narodeniny. 

V. Marčišáková, V.A  

 

Silvester 2015 

Deň, na ktorý sa každý 

tešil. My sme sa 

minulý rok rozhodli, 

že prežijeme Silvester 

v Paríži. Boli sme plní 

nadšenia a očakávania. 

Nemohli sme sa 

dočkať, kedy bude 

polnoc, pretože sme sa rozhodli osláviť 

Nový rok pod Eifelovou vežou. Naša 

predstava bola veľká, no zmenila sa na 

jedno veľké sklamanie, pretože sa tam 

nič nekonalo. Sklamaní a smutní sme sa 

vrátili domov, ale to sme ešte nevedeli, 

čo nás čaká. Kvôli tejto udalosti bolo 

zatvorené metro. Tak sme museli isť 

pešo. Šli sme 8 km a ráno o piatej sme 

dorazili do bytu. O šiestej sme šli spať. 

Na tento Silvester nikdy nezabudnem. 

D.Vagnerová,V. A 

Hókus-pókus 

Stalo sa to pred piatimi rokmi, keď sme 

bývali v bytovke. Bola sobota, všetci sme 

boli doma. Bratia sa hrali s legom, sestra 

si niečo kreslila a písala. Mamka varila 

a ocko jej pomáhal. Ja 

som chodila z jednej 

izby do druhej. 

Nevedela som, čo 

mám robiť. Sadla som 

si za stôl v kuchyni 

a rozmýšľala. Mamka 

sa ma opýtala, prečo 

som  taká smutná.  Vtom som zbadala 

mobilné telefóny, ktoré boli položené na 

kuchynskej linke. Hlavou mi prebleskla 

myšlienka.“ Čo sa stane s mobilom 

v mikrovlnnej rúre?“ Počkala som, kým 

mamka odíde z  kuchyne. Odišla.  Vzala 

som telefóny a vložila som ich do 

mikrovlnky. Smiala som sa, lebo to 

praskalo. Strach som mala až vtedy, keď 

sa v mikrovlnke začalo iskriť. Ocko 

a mamka počuli praskanie a zacítili 

zápach. Mamka rýchlo vypla 

mikrovlnku. Keď ju otvorila, povedala 

ockovi, aby kúpil nové telefóny. Zľakla 

som sa. Rodičia sa hnevali, ale po 

niekoľkých dňoch bola z toho zábava. 

A. Bryndzová, V.A 

Zážitky z futbalu 

Stalo sa to cez jarné prázdniny. Mali sme 

ísť hrať turnaj do Košíc. Všetci boli 

nadšení, že ideme hrať niekde mimo 

našej obce. Keď sme tam došli, okamžite 

sme sa išli prezliecť do šatne a hrať. 

Sirény zatrúbili a my sme začali hrať. 

Hrali sme proti Svitu, Košiciam 

a Budapešti. Prvý zápas bol so Svitom. 

Začali sme kričať: „Poďme, Spišská, 

poďme do toho, hej! Poďme do toho! “ 

Ale zrazu sme začali všetci padať 

a potkýnať sa. Kamarát spadol, lebo mal 

rozviazané šnúrky, druhý sa pokĺzol 

o svoje vlastné nohy, tretieho trafila lopta 

tak, že spadol až na zem. Potom sme 

hrali s Košicami. To bola ešte väčšia 

sranda ako so Svitom, pretože kamarát 

pred zápasom vylial sladkú vodu na zem. 

Rozhodcovia museli teda umývať 

podlahu. Potom kamarát vylial trochu 

čistej vody na kraj ihriska, ale zrazu tam 

začal behať rozhodca a šmykol  sa na 

zem. Na ihrisku sa prestalo hrať a všetci 

sa začali hlasno smiať. Rozhodca sa 

nahneval  a všetkých nás tam vykričal, no 

aj náš tréner sa na tom smial. Nadišiel 

posledný zápas s Budapešťou. Tam sme 

sa zase smiali z ich trénera, pretože sme 

ani trochu nerozumeli jeho rýchlej 

maďarčine. A posledná vec, ktorá bola 

smiešna bola tá, že 

sme nekričali 

„Spišská, do toho“ 

ale „Héja, héja, 

heja, Slovensko.“  

Nakoniec sme 

vyhrali dva zápasy z troch. Po ceste 

domov sme na tieto udalosti  všetci 

spomínali a smiali sa z nich. 

B. Bednár, VII.A 
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Postrach Danken 

Odkedy mám Dankena,  

Viem, čo pohyb znamená. 

Požral mame kvietky 

a vyskočil z klietky. 

Lieta dvorom sem a tam, 

nikdy neviem, kde ho mám. 

Má veľmi rád kosti, 

aj ma veľmi zlostí. 

Je s ním však aj zábava, 

preto s nami ostáva. 

Utiekol do dediny, 

narobil tam koniny. 

P. Dičák, 5. A  

 

 Trapas v kostole 

Bol krásny deň. Moja teta prišla k nám na 

návštevu. Bola nedeľa ráno, a tak sme išli 

spolu do kostola. Teta si sadla predo mňa 

na lavičku. Spýtala sa ma, či cez ňu 

vidím. Ja som povedala, že áno. Ona sa 

tak či tak posunula. Potom sa ma to 

spýtala ešte raz. Ja som už bola 

nazlostená, prečo sa ma to pýta, veď ja 

predsa vidím dobre. A keď sa posunula 

do tretice, vtedy sa to stalo. Veľký rachot 

uprostred ticha. Celá lavička aj s ňou sa 

prevrhla a nohy jej vyleteli do vzduchu. 

Náš ocko sa tak začal smiať, že musel 

vyjsť von z kostola, lebo by bol pukol od 

smiechu. Tak to bol môj najväčší trapas v 

živote.  Ešte dnes sa na tom smejeme. 

T. Oravcová, VII.A 

Výlet na Medvedí vrch 

Na sobotu som sa veľmi tešil už od 

pondelka. Mali sme s kamarátmi 

dohodnutý celodenný turistický výlet na 

Medvedí vrch neďaleko Odorice. 

Pripravili sme si batohy a peši sme 

vyštartovali na očakávaný výlet. Keď 

sme prechádzali cez les, zrazu čosi 

zašuchotalo. Mali sme veľký strach a 

rozutekali sme sa. Mysleli sme si, že je to 

vlk. No bola to len vystrašená srnka. Po 

ceste sme videli aj vretenicu, ktorá sa 

vyhrievala na kameni. Keď sme po ceste 

vyhladli, spravili sme si na lúke piknik. 

Došli sme na Medvedí vrch a urobili sme 

si fotografie. Potom prišli za nami 

kamaráti na babetách. Ešte som sa nikdy 

nevozil na babete. Kamarát sa mi dal 

povoziť. Bol to pre mňa zážitok. Išli sme 

domov a ja som celou cestou myslel na 

ten pekný zážitok z jazdy. Keď som o 

tom doma hovoril, ocko mi povedal, že 

keď sa chcem voziť na babete, musím 

mať vodičský preukaz. 

F. Toporcer, V.A 

 

Vymysleli sme... 

Malí hrdinovia 

Boli raz dve deti. Dievčatko a chlapček. 

Volali sa Lenka a Adam. Raz si Lenka 

púšťala na dvore šarkana. Lenkin brat 

Adam bol chorý a keď uvidel Lenku, ako 

si púšťa šarkana, chcel si ísť púšťať 

šarkana aj on. Opýtal sa mamičky, či si 

ho môže ísť púšťať. Mamička zaváhala, 

ale napokon mu dovolila. Keď Lenka 

videla, že Adam je von, opýtala sa ho, či 

idú proti sebe súperiť, kto bude mať 

šarkana najvyššie. Ale zrazu začalo pršať 

a z dažďových kvapiek sa po kopcoch 

liali potoky vody. Rýchlo utekali dnu. 

Deti si pustili si televíziu. Išla tam 

rozprávka o princeznách, princoch 

a drakovi. Začínala sa takto. Bola raz 

jedna princezná. Bola uväznená v hrade 

zlého čarodejníka, ale tá princezná bola 

uväznená vo veži, ktorú strážil zlý drak. 

Jedného dňa však prišiel princ a drakovi 

odťal hlavu. Zlý čarodejník sa 

urodzeného princa zľakol, a tak z hradu 

odišiel. Keď princ vyslobodil princeznú, 

hrad sa premenil na krásny zámok. 

A takto sa rozprávočka skončila. A naši 

malí hrdinovia sa pobrali do postieľok. 

 

V. Marčišáková, V.A 

Červená Čiapočka 

Vysoko v horách žila mamička 

s Červenou Čiapočkou. Ich babička bola 

chorá, lebo bola na súťaži, a tam mali 

vyskočiť do výšky. Babička vyskočila 

príliš vysoko a keď dopadla na zem, 

rozbila si hlavu, a preto musela ležať 

v posteli. Červená Čiapočka jej musela 

zaniesť obed. Cestou k babičke Červená 

Čiapočka uvidela vlka, ktorý sa jej pýtal, 

kde ide. Červená Čiapočka jej na to 

odpovedala, že ide k babičke, ktorá je 

veľmi chorá, a tak jej musí odniesť obed. 

Vlk začal zavýjať, tiež by si dal obed.   

Vlk Červenú  Čiapočku nakoniec pustil. 

Červená Čiapočka uvila veniec z púpav. 

Zvyk babičky bol, že dvere chodila 

otvárať sama, ale keď bola chorá, hosť si 

musel dvere otvoriť sám. Vlk otvoril 
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dvere a zamkol babičku do truhlice. Keď 

prišla Červená Čiapočka, vlk ju privítal v 

posteli. Aj ju zamkol do truhlice.  Po 

chvíli zaklopal na dvere nevítaný hosť. 

Bol to poľovník Ferko. Vlk ho nemohol 

privítať, lebo práve spal. Poľovníkovi na 

chrbte visela veľká červená puška. Mal 

zelený oblek a veľké hnedé topánky. 

Vyslobodil babičku a Červenú Čiapočku. 

Tá poľovníka Ferka presvedčila, aby vlka  

zaviezli do zoo.  

E. Jakubcová, IV.A 

Dovolenka 

 „Za 15 minút nech ste v aute!“ zakričala 

zdola mama. Je pol ôsmej večer a mama 

už od rána stresuje. Keby bolo na mne, 

tak by som sa akurát teraz začala baliť. 

S tichým  fučaním som sa postavila 

z postele a odložila som do jednoduchej 

plážovej kabelky svoj denník, do ktorého 

som si teraz kreslila. „Už idem!“ skríkli 

sme s Oliverom naraz, keď sme obaja 

vychádzali zo svojich izieb. Pozerala som 

sa naňho vražedným  pohľadom, ktorý 

mi on tiež opätoval. V jednej sekunde 

som skríkla „Teraz,“ a už sme obaja leteli 

dole schodmi až do predsiene. 

V predsieni som si rýchlo obula žabky 

a utekala cez otvorené dvere von. Mama  

nervózne dudrala pred autom. Keď nás 

videla, ihneď nasadla do auta, kde už 

čakal aj otec. Nasadla som do auta 

a rýchlosťou svetla som sa zapásala. Zase 

som nad ním vyhrala. „No nie je tu 

krásne?“ spýtala sa mama keď sme mali 

asi po dvoch hodinách cik-pauzu na 

jednej pumpe v Maďarsku. Bolo niečo 

okolo dvoch hodín ráno, takže som si 

ledva videla pod nohy. ,,Prečo zase 

Chorvátsko?“ zamrmlal si Oliver. 

V Chorvátsku sme boli najmenej asi 5x 

a mama stále nemá dosť. Buchla som 

Olivera do ramena, aby stíchol. Vie 

veľmi dobre, že mama má veľký vzťah 

k Zadaru a on sa spýta takú volovinu. No 

nečakala som, že ma buchne späť. 

Nestihla som sa ani čoho chytiť, a tak 

som letela do najbližších kríkov. ,, 

Olívia,“ počula som ešte mamin hlas ako 

na mňa kričí ešte predtým, ako som sa 

skotúľala dole strmým kopcom. Konáre 

ma rezali do všetkých častí tela, až kým 

sa to utrpenie neskončilo. Ocitla som sa 

na nejakej čistinke pri potoku. Bolo tu 

celkom pekne, no to bolo to posledné, na 

čo by som mala myslieť. Oči sa mi 

podliali slzami a telom mi prešla triaška. 

Sedela som pri tom potoku neschopná 

pohybu. Z toho tranzu ma prebrala až 

ostrá bolesť, ktorá sa mi niesla od členka 

až ku kolenu. Pozrela som sa na svoju 

pravú nohu a zhrozene som vykríkla. 

Od členka až po koleno sa mi ukazovala 

hlboká rezná rana. Vôbec som si 

nepamätala, kedy sa mi to mohlo stať. 

Rana stále čoraz viac štípala. Slzy mi 

tiekli prúdom a dookola sa ozývali moje 

vzlyky. Zdvihla som zrak od svojej celej 

zakrvácanej nohy a zaregistrovala som 

v kríkoch pohyb. Najprv mi  napadlo, že 

je to záchrana, no keď z hustého krovia 

vykukla veľká psia hlava, zase som 

spanikárila. Pomaly z krovia vyšiel celý. 

Stál na dvoch kostnatých, chlpatých 

nohách a predné končatiny mal pritisnuté 

k telu. Vyzeral strašne. Chudý, chlpatý. 

Toto nebol pes ani v najmenšom. Z úst 

mu prúdom tiekli sliny a oči mal až 

nebezpečne červené. Zrazu sa rozbehol 

mojím smerom. A potom sa to stalo... 

T. Bosáková, VII.A                                                                   

Návraty do starých 

hrhovských čias .... 

alebo čím by som bol, keby 

som žil v minulosti. 
 

 

Ples v kaštieli 
Bolo to v jeden deň, keď moji rodičia 

dostali pozvánku  na veľký bál do 

kaštieľa. Neboli sme veľmi bohatí, tak si 

nemali čo obliecť, ale v tom niekto 

zaklopal na dvere. Keď som otvoril, stál 

tam vysoký chlap v obleku, ktorý prišiel 

na voze. Doniesol mojim rodičom 

oblečenie na bál. Koktavo som 

odpovedal:,, Ďa, ďakujem.“ On 

odpovedal: ,, Nemáš za čo, daj to 

rodičom.“ Pohladkal ma po hlave 

a odišiel. Keď som zavrel dvere, pribehol 

som aj s krabicou a odovzdal som ju 

rodičom. Bolo v nej pekné oblečenie. 

Keď si to obliekli, vyzerali ako princezná 

s princom. Prišiel ten slávny deň. Keď 

odchádzali do kaštieľa, tak mama chodila 

ako keby mala polámané nohy. Tak asi 

vyzerali všetky ženy, ktoré nevedeli 

chodiť v topánkach na opätku. Keď vošli 

dnu, tak ich ohúrila krásne ozdobená 

sála, že mama nakrivo stúpila a spadla na 

zem. Otec jej pomohol vstať. Zrazu 

zhasli všetky svetla okrem jedného na 

schodoch. Objavili sa v nich gróf 

s grófkou, ktorá vyzerala ako víla, mala 

veľký klobúk, dlhé ružovobiele šaty 

a tiež topánky na opätku, na ktorých bol 

veľký ružový kvet. Keď schádzali dole 

schodmi, grófke sa poplietli nohy na 

kvete, ktorý bol na topánke a skotúľala sa 

dole. Keďže sa držala grófa, tak sa 

skotúľal aj s ňou. Nikto nedýchal, 

zasvietili sa svetlá a vtom bolo počuť 
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najkrajší, najmilší hlas na svete: ,,Nič sa 

nestalo.“ Každý si vydýchol. ,, Začína sa 

bál, môžete tancovať aj sa občerstviť,“ 

povedal gróf. Moji rodičia prežili 

nádherný deň, na ktorý celý život 

spomínali. 

D. Dzurňák, VIII.A

 

Akoby vyzeral môj život v 19. 

storočí 

Bývala som v chalupe s veľkou krásnou 

záhradou. Na mojej záhrade pestovala 

zemiaky, bôb, ďatelinu a iné plodiny. 

Rada som sa starala aj o môj dobytok – 

kravy, voly. Mala som aj kačky, sliepky. 

Pracovala som v kuchyni u grófa. Varila 

som bohaté obedy aj večere. Prechádzala 

som sa s ich rodinou po starostlivo 

upravenom dvore, kde boli krásne kvety, 

stromy a fontána s rybami. V ten deň som 

bola v ich kaštieli. Nevedela som, kde 

mám pozerať, bol taký krásny. Bola tam 

hostina ako na kráľovskom dvore.  

Potom som sa vrátila domov. Tak ako 

vždy, musela som ísť nakŕmiť zvieratá.                                                                                          

K. Bujnovská, VIII.A 

 

Historická bitka 

Som Ferninad Habsburský a bojujem 

už od rokoch 1530-1533 proti 

Zápoľskemu. Na stranu Zápoľského 

sa pridal Kežmarok, na mojej  strane 

ostala Levoča. K Zapoľskemu sa 

pridali Mariašovci a Tokolvovci. 

Podporujú ma aj páni z Hrhova-

Gorgeovci. Nakoniec sme v roku 

1538 podpisali so Zapoľským mier ! 

D. Dzurilla, VIII.A 

 

 

Ako by vyzeral môj život v minulosti 

Vidím, ako  sa prechádzam ulicami 

Spišského Hrhova a pozerám sa napr. 

na pálenicu, kaštieľ či kostol. Stretol 

som starého pána farára, ako odchádza 

z kostola po svätej omši a pozdravil som 

sa mu. Mojím zamestnaním bolo 

kováčstvo. So svojou rodinou som býval 

v takzvanom centre dediny, neďaleko 

pálenice. Všimol som si suseda, ktorý 

oral svoje pole na dvore s pluhom 

a konským záprahom. Každé ráno 

o ôsmej som chodil aj s kamarátmi do 

školy. Občas sme sa pobili, ale vyhral 

som, veď ako inak? Cestou do školy 

vždy stretávam grófsku slúžku, ako chodí 

na trh kúpiť nejaké suroviny do kuchyne 

v kaštieli.  Do školy sme museli chodiť 

slušne oblečení, rovnako aj do kostola. 

Na oslavy som chodil v kroji a hral som 

na harmonike. 

J.Bryndza, VIII.A 

Ako by vyzeral môj život v 18. 

storočí 

Vidím, ako sa prechádzam po parku, 

vonku je slnečno. Stretla som Grófa, ako 

sa tiež prechádza po parku so svojou 

rodinou. Mojím zamestnaním by malo 

byť upratovanie chodníkov a vytrhávanie 

buriny. Moja rodina býva v malom dome 

na kraji Harhova (Spišského Hrhova). 

Ako som sa prechádzala po parku, všimla 

som si suseda, ktorý pracuje pre grófa 

ako kočiš. S kamarátkou sa popoludní 

hráme na ulici pred jej domom. Najradšej 

mám, keď sa s otcom prechádzam a on 

mi vždy povie nejakú príhodu z detstva. 

Pred kaštieľom v parku vidím, ako sa 

každý deň grófka s grófom prechádzajú. 

Myslím si, že pracovať pre grófa je 

super. Niekedy cez víkend sa chodím 

s kamarátkami hrávať na lúku. Občas 

hrávame slepú babu. Spolu si pletieme 

púpavové vence.  

V. Tarovská, VIII.A 

 

Vítam Vás v Spišskom Hrhove. 

Píše sa rok 1945 , takže je tesne po 

vojne. V poslednom čase sa v Hrhove 

dejú rôzne veci. Pred polrokom 

odišiel gróf do Rakúska. V dedine 

otvorili novú školu, v kaštieli zriadili 

reedukačné centrum. Ktovie, čo nás 

teraz bude čakať, keďže nemáme 

grófa. Môj dedo odišiel za grófom, 

lebo pracoval u neho ako kočiš. Často 

nám rozprával o tom, ako hral 
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s grófom tenis. Pekne oblečená grófka 

a polovica dediny sa na nich pozerali.  

Dominik Dzurňák, VIII.A 

 

Niečo o  histórii kaštieľa 

Kaštieľ bol postavený v rokoch 1893 

– 1895 a jeho majiteľom bol gróf 

JUDr. Gustáv Csáky, ktorý zdedil 

všetok majetok po svojom otcovi 

Vidorovi Csákymu. Po roku 1945 bol 

celý csákyovský majetok v Spišskom 

Hrhove skonfiškovaný, vrátane pôdy, 

lesov, kaštieľa a parku a prešiel do 

vlastníctva československého štátu. 

Csákyovci žili v Spišskom Hrhove od 

konca 19. storočia do novembra 1944. 

Po oslobodení obce 26.januára 

1945 ostal po grófovi nielen kaštieľ 

s kaplnkou, ale aj park, skleník 

a ďalšie budovy v blízkosti kaštieľa, 

hospodársky dvor s maštaľami, 

stodolami, sýpkami, kôlňami, 

liehovarom. V päťdesiatych rokoch 

20. storočia bol zaradený ako kultúrna 

pamiatka do Štátneho zoznamu 

pamiatok Slovenska. 

Zdroj: 
https://rcshrhov.edupage.org/about/?subpage=1                                                             

 

Lámeme si jazýčky 

Nenaolelujem ju, naolejuje ju Júlia. 

 

Rolu lorda Rolfa hral Rudolf Lerhaus. 

 

Juro ruje Jura, Juro, neruj Jura. 

 

Podkopeme my ten popokatepetl 

alebo nepodkopeme my ten 

popokatepetl.  

 

Na klavíri hrala Klára  Kráľová. 

 

Na dvore je tráva, a tráve je drevo. 

 

Nerúb drevo na tráve dvora. 

 

Antikotočerepapinovičovský. 

 

Naša rukavička je 

najvyrukavičkovatejšia zo veľkých 

rukavičiek. 

 

Na dvore je tráva na tráve drevo, 

nerúb drevo na tráve dvora. 

Papaj pagáč, papaj pagáč papaj 

Papagáj. 

 

 

 

Doplň tajničku:  

 

1. Ako sa volá celým menom legenda z 

Terchovej? 

2. Prenesenie významu slova na základe 

vonkajšej podoby? 

3. Ako sa volá najväčšia rieka SR? 

4. Je to opis pracovnej činnosti. 

5. Ako sa volá slovný druh, na ktorý sa 

pýtame: Čo robí? 

6. Číslo 5 patrí k z_________ číslovkám 

7. Ako sa vola druh vtáka, ktorý ma žlté 

bruško a zároveň názov druhu je aj 

vybraným slovom. 

8. Ako sa volá najväčšie pohorie na 

Slovensku? 

9. Ako sa volá desiaty mesiac v roku? 

10. Ako sa volá najdlhšia rieka na 

Slovensku? 

11. Ako sa volá druhé najväčšie mesto na 

Slovensku? 

12. Ako sa volá vták ktorého sa dá naučiť 

rozprávať? 

Riešenie tajničky: 

__________________________ 

Je to divadelná hra, ktorá má jedno 

dejstvo. 

D. Bryndza, IX.A 
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Viete, že? 

V 10 metroch pod vodou bude mať 

vaša krv zelenú farbu? Do takej hĺbky 

už totiž nepreniká červené svetlo. 

  

V štáte Rwanda je nelegálne vlastniť 

plastovú tašku, vďaka tomu je 

Rwanda jednou z najmenej 

znečistených krajín Afriky. 

  

Muž menom Chen trávi každý víkend 

na moste Nanjing Yangtze. Chen  tam 

zachraňuje ľudí, ktorý chcú z neho 

skočiť. Zatiaľ zachránil viac ako 144 

ľudí pred smrťou. 

  

Holandskí policajti majú v každom 

aute plyšového medvedíka, ktorý ma 

upokojiť deti pri nehodách. 

  

Bear Grylls si v roku 1996zlomil 3 

stavce kvôli roztrhnutému padáku pri 

zoskoku zo skoro 5000 metrov. O dva 

roky neskôr dokázal vyliezť na vrchol 

Mount Everestu. 

  

V minulom roku zomrelo viac ľudí 

pri robení selfie ako pri útoku žraloka. 

  

Na lyžicu medu pracovalo 12 včiel 

celý život. 

 

  

Trvalo by 10 rokov, kým by ste si 

prezreli všetky fotky poslané na 

Snapchate za poslednú hodinu. 

Čo všetko sme stihli v roku 

2015/16 

Pripomenuli sme si: 

 Európsky deň jazykov

 

 JESEŇ NA TANIERI 

 HALLOWEEN 

 THANKSGIVING / DEŇ 

VĎAKYVZDANIA 2015 

 Kniha – náš priateľ či 

nepriateľ? 

 

 Veľká noc po anglicky 

 Deň Zeme 

 Deň vody 

 

Zúčastnili sme sa: 

 Exkurzia - stolárska dielňa 

 

 

 Kultúrne podujatia: Jánošík, 

klavírny koncert poľského 

klaviristu 

 

 

 Beh Levočskou dolinou 

 

 Cezpoľný beh 

 Planetárium Prešov 

 Koncert 

 Imatrikulácia 

 

 

 Mikuláš, Rozlúčka so starým 

rokom 
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 Bratislava - PREZIDENTSKÝ 

PALÁC, TITANIC

 

 Lyžiarsky a snowboardový 

výcvik 

 

 

 Návšteva knižnice pre 

nevidiacich v Levoči 

 India - všetky farby orientu 

 DEŇ OTVORENÝCH 

DVERÍ – Gánovce 

 

Súťažili sme: 

 On-line súťaž Informatický 

bobor 

 

 

 OLYMPIÁDA Z 

ANGLICKÉHO JAZYKA 

 

 

 Hádankovo 

 

 

 Okresné kolo Geografickej 

olympiády 

 

 Hviezdoslavov Kubín 2016

, 

 Slávik 2016 

 Šprincove Krompachy 

  

Sme šikovní: 

 Remeslá a my – TKÁČSTVO 

 

 

 

 Stavanie snehuliakov

 

 

Zamýšľali sme sa... 

Izba bez kníh je ako telo bez 

duše 

     Rodičia mi veľakrát hovorili,  že 

by som mala začať čítať knihy. Vtedy 

som premýšľala nad tým, načo mi 

bude čítanie kníh? Veď mi to len 

zaberá čas a pritom môžem robiť 

kopu iných vecí ako napríklad hrať 

hry na počítači a podobne... Minule 

som uvažovala nad tým, že niektorí 

ľudia majú doma plnú knižnicu kníh. 

Načo im toľké knihy sú? Zaujímalo 

ma, prečo niektorí tak radi čítajú, 

a tak som sa rozhodla, že to skúsim aj 

ja. Začala som čítať knihy. Zo 

začiatku som v nich nevidela žiadny 

zmysel. Neskôr, keď som sa snažila 

viac a viac čítať, pochopila som, že 

čítanie  kníh má veľmi veľký zmysel.  

Zistila som, že knihy síce vyzerajú 

nezaujímavo a niektorí si myslia , že 

je to veľká nuda ich čítať, ale majú 

v sebe veľa dobrých vecí. Čítaním sa 

oboznamujem s novými slovami, 

s peknými príbehmi a pritom sa 

môžem aj hocičo naučiť. Som veľmi 

rada, že som začala čítať . Vo voľnom 

čase si rada prečítam knihu a rodičia 

sú šťastní.  

E. Bačová,VIII. A  
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Leto je moja láska  

(umelecký opis) 

     Kto by nemal rád leto? Vtáčiky 

spievajú krásne tóny na každom rohu. 

Slnko sa na nás usmieva z belasej 

oblohy. Detský smiech je počuť už 

z diaľky. Lúky sú posypané 

všelijakými druhmi kvetov. Čerešne 

na stromoch sa červenajú ako 

najtmavšia krv. Čaro leta je 

jednoducho nenahraditeľné. 

Kúpaliská sú plné sťa mraveniská. 

Deti s oteckami sa hrajú v bazéne 

plnom osviežujúcej vody, zatiaľ čo 

mamičky sa opaľujú na slniečku 

neďaleko bazéna. Malé deti sa učia 

plávať a tí väčší iba šantia. Slniečku 

sa páči, čo dokáže jeden jeho úsmev, 

preto sa usmieva každou sekundou 

viac a viac. Slnečné lúče nás hladia 

po celom tele. Zvieratká hrajú 

schovávačku so slnkom, no slnko 

akosi vyhráva. Tohtoročné leto ešte 

ani zďaleka nekončí. Práve naopak. 

Slnko sa zatiaľ iba pripravuje na teplé 

leto. Deti sa modlia k slniečku, aby 

takto svietilo celé leto. No v hre je 

ďalší hráč. Práve v tú chvíľu, keď sa 

slnko chystalo zvýšiť na sile, obloha 

sa rozplakala. Zrejme mala taktiež 

dosť toho večného tepla.  

T. Bosáková, VII.A 

Aj takto môžeme tráviť voľný čas... 

 

1. Najlepší priateľ človeka. 

2. Grécky Boh hromu. 

3. Čo nemôžeš zastaviť? 

4. Na šitie sa používa....? 

5. Podobné zviera ako sova. 

6. Kyklop má jedno....? 

Odpoveď:________________ 

 

Neschopnosť  využívať voľný čas 

náš vedie k tomu, že chceme 

voľného času stále viac  

(úvaha) 

     Hmm.... Voľný čas by sme mali 

tráviť napr. športovaním, učením  

atď....Ja voľný čas trávim tak, že si 

idem zacvičiť trochu na PC a potom 

s kamarátmi idem vonku, ale to sa 

nestáva tak často, pretože niekedy 

musím poupratovať celý dom, 

a potom niekedy  musím ešte aj 

strážiť brata. Keď ten voľný čas 

nemám, musím upratovať a v tom 

prídu po mňa kamaráti, či idem von 

a ja nemôžem, až keď všetko 

poupratujem.  Oni na to, že sú to 

výhovorky, že som na PC atď..Teraz 

voľný čas trávim len pri cvičení 

,pretože o chvíľu otvoria kúpalisko 

a ja nechcem byť tlstý. Na kúpalisko 

som chodil každý rok, každý druhý 

deň. Vyhovovalo mi to tak. Jeden deň 

som cvičil, druhý deň som sa šiel 

ochladiť na kúpalisko, a tak dookola 

dva mesiace. Keď už začínal školský 

rok, tak už som veľmi von nechodil, 

pretože sa bolo treba pripravovať do 

školy. No a tak to bude prebiehať aj 

cez tieto prázdniny. Dúfam, že 

nebudem musieť chodiť s malým 

bratom von. Asi takto nejako  trávim 

každý rok voľný čas ja a vy?  

L. Majovský, VIII.A 

Priateľstvo  

(Úvaha) 

     „Len v nešťastí možno poznať 

ozajstných priateľov.“ Ale kto je 

vlastne ozajstný priateľ? Myslím si, 

že praví priatelia by si mali navzájom 

pomáhať, veriť a podržať jeden 

druhého v ťažkej situácii. 

V priateľstve sa skrýva veľa 

krásneho, ale nie každý si to zaslúži. 

Priateľstvo sa za peniaze kúpiť nedá, 

a preto si ho zaslúžia len tí, čo 

poskytnú pomocnú ruku, úprimnosť 

a dôveru. Je priateľ blízka osoba? 

Určite áno, je to osoba blízka nášmu 

srdcu. S priateľom zdieľame pocity, 

názory, úspech, radosť. Je to človek, 

ktorému sa môžeme zdôveriť aj s tým 

najväčším tajomstvom. Ako poznať 

pravého priateľa? Ak poznáme 

príslovie: „V núdzi spoznáš pravého 

priateľa,“ tak určite viete, že je to 

práve vtedy, keď ho najviac 

potrebujete. Ako si vyberať priateľa? 

Jeden múdry človek raz povedal 

:„Dlho uvažuj, než niekoho urobíš 

svojím priateľom. Keď sa pre niekoho 20 
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rozhodneš, prijmi ho celým srdcom.“ 

Z toho vyplýva, že priateľov si 

vyberáme trpezlivo a dôkladne. Prečo 

je to takto? Asi preto, že život žijeme 

len raz. 

R. Kuchčáková, VIII.A 

Učíme sa pre život a nie pre školu 

Z úst rodičov, starých rodičov často 

počúvam stále to isté dookola: „ Uč 

sa!“ A ešte aby toho nebolo málo, tak 

aj niekedy učitelia, keď mám zlú 

známku. Ale viem, že mi chcú len 

dobre. Aby som neskončila na 

sociálnych dávkach. No to by som 

nechcela ani ja, chcem mať nejaké 

remeslo! Ale problém je ten, že mne 

sa učiť nechce. No ale určite sa 

musím posnažiť. Aby som neskončila 

ako niektorí moji známi. Lebo ako sa 

rozpráva, bez práce nie sú koláče. No 

a rodičia, starí rodičia a hlavne 

učitelia, lebo nás učia a pripravujú na 

strednú školu a chcú nám len to 

najlepšie. Ale my                                                                                   

mladí si to neuvedomujeme. 

Uvedomíme si to veľmi neskoro.                                                                                                                      

A pritom za všetko môžeme sami, 

lebo učitelia sa namáhajú učiť nás 

a chcú nám dobre a my namiesto toho 

sa flákame. 

S. Hamburgová, VIII.A 

 

                        

Pomôž spongebobovi dostať sa 

domov 

                     J. Dluhošová, VIII.A 

 

Učíme sa pre život nie pre školu 

Uč sa! Túto vetu počujem skoro 

každý deň. Uf! Ide mi to dosť na 

nervy, ale čo už. Niekedy si poviem, 

že sa mi nechce, a potom dostanem 

zlú známku. A vtedy si poviem, mal 

som radšej počúvať rodičov a naučiť 

sa. Lenže neučím sa pre dobro 

učiteľov, ale učím sa preto, aby som 

v niečo vedel. Aby som niečo v živote 

dokázal. Aby som nesedel len doma, 

ale spríjemnil si život. Veď ako jeden 

múdry človek povedal. ,,Najlepším 

učiteľom je sám život,´´ alebo 

jediným učiteľom, ktorému sa sem-

tam podarí niekoho vychovať je život. 

Život je podľa mňa veľa lepší ako 

učitelia. Veď život naučí toľko veľa 

vecí... No ale niekedy treba aj 

učiteľov. Veď na vzorce z matiky 

sami neprídeme. Alebo kde má ísť 

aké i. Tie íčka sa mi zdajú trochu 

trápne, ale nevadí. Život naučí viac. 

A taktiež aj rodina. Jedného otca 

nenahradí ani sto učiteľov. Pravda! 

Nik ťa nenaučí toľko ako otec. Veď 

ten otec chodil do školy a vie veľa 

vecí. Uf! Ale škola je dosť potrebná 

pre život.  

     Asi sa začnem poriadne 

a intenzívne učiť! 

D. Dzurňák, VIII.A 

 

Čo si dnes 

uvaríme?.. 

Deň mlieka – 

Dnes je mlieka 

deň, 

no my sme dutí ako peň. 

Učenia sa nebojíme, 

no radi si len posedíme. 

Kravičky, kozičky radi máme, 

na mliečku si pochutnáme. 

Však učiť sa dnes nemusíme, 

mlieko si my nakreslíme. 

Urobíme čary – fuk. 

Mlieka máme plný sud. 

 

T. Bosáková, VII.A 

 

Na čom si v lete pochutnáme?  

Zmrzlina 

Potrebujeme: 

4 vajcia, 1 šľahačka 

v spreji, 100 g strúhaného 

kokosu, 2 balíčky 

vanilkového cukru, 100 g 

bielej čokolády, 100 g 

bielych lúpaných mandlí, 50 g mäty 

Ako na to:  

 

Žĺtka oddelíme od bielkov. Zo žĺtkov 

vyšľaháme s vanilkovým cukrom 

penu, z bielkov vyšľaháme sneh 

a všetko spojíme so šľahačkou. 

Pridáme kokos, premiešame a dáme 

najmenej na 6 hodín do mrazničky. 

Podávame s postrúhanou bielou 

čokoládou, nasekanými mandľami 

a mätou. 

22
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Zima sa vrátila 
(Umelecký opis)      

Bol krásny zimný deň. Zima bola krásna 

ako farebná lúka. Sneh vyzeral ako 

maličké lupienky. Vietor veľmi nefúkal, 

len vás osviežoval. Snehu bolo veľa ako 

maku. Aj Perinbaba sa natrápila. Sneh sa 

leskol ako maličké diamanty. Zima sa 

s nami hrala. Mala veľmi studené ruky. 

Zvysoka sa na nás usmievala. Hory aj 

lúky boli posypané práškovým cukrom. 

Sneh nebol obyčajný bol ako kryštáliky 

soli. Zima bola tuhá a ľad bol priehľadný. 

Ľad nám na okná kreslí obrázky. Krajina 

bola zasnežená ako v rozprávke. Ani 

maliar by to nenamaľoval. Bolo to ako 

umelecké dielo.                                                                                

Perinbaba môže byť na seba veľmi hrdá. 

Urobila nám veľkú radosť. Táto zima 

bola úžasná. 

T. Oravcová, VII.A 

Môj zážitok 

(rozprávanie) 

Ešte dnes sa na tom smejem a rada na 

to spomínam. Stalo sa to počas 

Veľkej noci. Boli to prvé jarné dni 

a na tráve sa vyšantil mráz. Keď som 

sa ráno zobudila, prvé, čo som 

zbadala bolo to, že som celá mokrá 

a sedela som vo vani. Bola mi strašná 

zima a rýchlo som sa utekala 

prezliecť. Keď ma obliali všetci 

chlapi z rodiny, bola som rada, že to 

už mám za sebou a vydýchla som si. 

No vtedy prišli moji susedia. Jakub so 

svojím ockom a ešte jeden ujo, ktorý 

býva oproti. Voláme ho ujo Stano. 

Keď som otvorila dvere, Jakub 

zodvihol vedro s vodou a chcel ma 

obliať. Vedro sa mu vyšmyklo a ja 

som bola mokrá iba trochu. Mokrý 

bol ujo Stano. Z dverí kvapkala voda, 

schody boli celé mokré a z uja Stana 

voda stekala tak, ako keby spadol do 

nejakej rieky. Všetci sme sa na tom 

veľmi smiali. Bol to najlepší zážitok 

na svete.  

T. Kamarýtová, V.A 

Hľadali sme najčitateľov... 

Opýtali sme s žiakov, prečo je 

dôležité čítanie: 

- zlepšuje slovnú zásobu, 

 

- naučíme sa veľa cudzích slov,  

 

- zlepšujeme si pravopis, 

 

- rozvíja fantáziu, 

 

- môžeme cestovať v čase, dostať sa 

do krajiny zázrakov, 

 

- zlepšuje čítanie, 

 

- prináša ponaučenie, 

 

- čítanie je najlepšie učenie! 

 

Niekoľko inšpirácií na 

výbornú knihu: 

Milla Pia Hagmarová 

Milla túži po vlastnom poníkovi. 

Každý deň po škole chodí pomáhať 

Mariane do jej stajne. Milla si 

predstavuje, že všetky kone, o ktoré 

sa stará sú jej. Chce žíť v normálnej 

rodine so slušnými rodičmi. Milla 

s bračekom Jožkom to majú naozaj 

ťažké. Moje obľúbené postavy sú 

Milla a Mariana. Hlavná postava je 

Milla. Na príbehu sa mi páči, ako 

Mariana pomáha a povzbudzuje 

Millu. Knihu by som odporúčala 

čitateľkám,  ktoré majú rady kone.    

 S. Macejová,V.A 

  

 

Frauke Scheunemannová 

Winston – kocúrova tajná misia 

Príbeh je o kocúrovi Winstonovi, 

ktorý si vymení telo s dievčaťom, 

ktoré sa volá Kira. Hlavné postavy 

Winston a Kira sa snažia dostať sa 

naspäť do svojich tiel. Mojimi 

najobľúbenejšími postavami sú 

Winston, ktorý neustále všetko 

komentuje a profesor fyziky Wener. 

Túto knihu odporúčam každému, kto 

má rád prekvapenia a rád sa zasmeje. 

T. Kamarýtová, VII.A  

 

Roald dahl    Quentin blake 

Matilda 

Je to o dievčatku, ktoré sa volá 

Matilda. Keď mala Matilda tri roky, 

naučila sa sama čítať a počítať. Jej 

rodičia si ju veľmi nevšímali. 

Hovorili, že je otravné malé decko. 

Keď mala Matilda 6 a pol roka, 

začala chodiť do školy. Bola tam zlá 

riaditeľka. Našťastie mala veľmi milú 

triednu, pani učiteľku  Meduškovú. 24 
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Keď sa učiteľka Medušková 

dozvedela, že Matilda vie čítať 

a násobiť veľké čísla, po hodine zašla 

za riaditeľkou, aby Matildu preradila 

do vyššej triedy, ale riaditeľka 

nesúhlasila.... Moja obľúbená postava 

je Matilda. Páčilo sa mi, že Matilda 

bola odvážna. Odporúčala by som ju 

každému, kto má rád humor. V knihe 

sú pekné ilustrácie.  

V. Marčišáková, V.A 

Osemerovka s menami 

Denis, Sára, Diana, Robo, Ivan, 

Daniel, Lea, Marek, Karol, Beno 

S.Richrarčíková, D. Vagnerová,V.A  

Zasmejme sa 

O Jankovi v škole 

Janko dostal trojku z matematiky.  

Učiteľka sa ho pýta: Janko, čo tam tak 

gumuješ? 

Nepovedali ste, že si mám tu trojku 

opraviť? 

  

Dežo na stavbe 

 

Príde Dežo na stavbu a tam sa ho 

pýtajú: 

Dežo? Kde robíš? 

Na stavbe. 

A čo tam robíš? 

Zavadziam. 

  

Učiteľka 

Prišiel Janko zo školy a hovorí 

rodičom: Tá učiteľka nič nevie. Stále 

sa nás niečo vypytuje. 

  

Čarovná žena 

Hľadáte čarovnú ženu, mladý muž? 

Áno. 

Teší ma! Ja som Baba-Jaga. 

 

  

Mravec a slon 

Mravec uteká po pralese, ďaleko za 

ním si vykračuje slon. Vzdialenosť je 

dosť veľká, stále sa skracuje. Mravec 

sa rozlúči, rozkričí sa na slona:  

„To sa ti kráča, keď som ti vyšliapal 

cestu! 

 

  

Ježko a žirafa 

Viete, čo vznikne, keď skrížite žirafu 

a ježka? 

Veľká zubná kefka. 

 

Janko Hraško sa nesmie sprchovať. 

Viete prečo? 

Lebo by naklíčil. 

  

 

- Mami, prosím ťa, poď sem a vyhnaj 

tú muchu z mojej izby! 

- Synček môj, nehovorí sa vyhnaj, ale 

vyžeň. 

- Dobre, mami, už nemusíš, už som ju 

vyženil. 

- Nehovorí sa vyženil, ale vyhnal.  

  

 Malý Miško sa vráti z ihriska 

doráňaný. 

Otec sa ho pýta: "Synček, prečo si 

taký doráňaný?" 

Miško: "Hrali sme futbal." 

Otec: "A čo si robil, že si taký 

doráňaný?" 

Miško: "Ja nič, ja som bol lopta." 

Modlitba dieťaťa 

Pane Bože, prosím ťa, vkladaj 

vitamíny do zákuskov, cukríkov, 

čokolády a nie do špenátu a mrkvy.  

 

  

Malý Ďurko hovorí v škôlke pani 

učiteľke:  

- Viete, ja mám veľmi dobrú a tichú 

mamičku, ale keď zareve na mňa, tak 

začnú upratovať aj deti u susedov.  

Zdroj: http://vtipy.hrkalka.sk/ 

 

 

 
26 27 

http://vtipy.hrkalka.sk/


  

Zábavný kvíz 

Čo sa stane z miliardára, keď sa 

ožení? 

A) Milionár 

B) Šťastný muž 

C) Mladomanžel 

Cez kľúčové dierky vidíme? 

A) Zakázané veci 

B) Veľmi veľa vecí 

C) Len na jedno oko 

Kde možno kúpiť zdravie? 

A) V nemocnici 

B) V dobrej životospráve 

C) V supermarkete 

Čo robí človek, keď príde neskoro? 

A) Znervóznie 

B) Plače 

C) Pozerá na hodinky 

Lož má krátke 

A) Ruky 

B) Vlasy 

C) Nohy 

Keď je jablko dozreté 

A) Zrazí ho najslabší dotyk 

B) Ostane visieť 

C) Odtrhneme ho 

Ktorá rýchlosť je najväčšia? 

A) Rýchlosť auta 

B) Rýchlosť lietadla 

C) Ak v zlosti vyhodíš z 12. 

poschodia televízor a na 

prízemí ho chytíš. 

Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, 

hľadá 

A) Dôvody 

B) Peniaze  

C) Kamarátov 

Čo je najväčšia hlúposť? 

A) Kúpiť za posledné peniaze 

peňaženku 

B) Prespať celý deň 

C)  Ísť do školy 

 

Zábavný kvíz – odpovede 

1.A, 2. A, 3. C, 4. B, 5. C, 6. C, 7. A, 8. C, 9. A, 

10. A 
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Leto je moja láska 

(Umelecký opis) 

    Slnko pomaly vychádza  spoza 

škaredých oblakov. Už sa na nás 

škerí. Jeho lúče sú ako plameň ohňa. 

Naše lúky sú ako vyšívané koberce, 

hladké a príjemné. Keď si ľahnem na 

lúku, tak sa cítim, akoby som lietal 

v oblakoch. Obloha je čistá ako 

kryštáliky. Vždy, keď sa pozriem na 

oblohu , predstavím si celý môj život. 

Stromy v našej prírode sú veľké ako 

mrakodrapy. Kvety nás ohurujú  

nádherným sýtymi farbami. Na našich 

pasienkoch sa pasie veľa zvierat: 

ovce, kozy, kravy,kone. Obloha sa 

mračí. Hnevá sa na nás. Mesiac 

začína svietiť ako lampa.  Život bez 

leta, to si  neviem predstaviť!  

S. Čaja, VII.A                                        

 

 

Ak sme nechceli mínusko, museli 

sme si ponamáhať hlavičky....Alebo 

pozdrav od deviatakov  zo 

záverečnej strany. 

Naša pekná škola  

chutí ako diétna kola. 

Je veľká ako hrad,  

Niekedy ju nemám rád. 

Emil Sládkovič, IX. A                                                            

 

Na chodbe sme stáli, 

učky na nás pozerali. 

Na chodbe bol Tomáš, ja a Emil, 

každý vyzeral jak debil. 

Učiteľky na schodoch zastali, 

my sme ihneď zutekali. 

Poznámky nám nedali 

básničky sme písali. 

Ambróz Kráľ, IX.A 

Betka? 

To je naša pletka! 

Nemá rada meno „Beška,“ 

Do pána učiteľa sa zaľúbila.  

Tri  fotky s ním urobila. 

Piaty rok  už ona na gitaru chodí,  

no nový učiteľ u nej veľmi 

nepochodí. 

Dnes má Betka meniny, 

A ja cukrík prosím si. 

G. Kačurová, IX.A 

 

Nájdi 5 rozdielov 

 

J. Dluhošová, VIII.A 

Môj štýl 

Môj štýl je ako moja 

vizitka. 

Nemusím byť  ničia 

favoritka. 

Hlavná vec je, že sa páčim sebe. 

Aj keď vyzerám sem- tam ako na 

pohrebe. 

Ružová, to nie je moje. 

Každý ma predsa to svoje. 

 

Každý má svoj štýl. 

Tak ako to vtedy pocítil. 

Nikto nie je  tebou, 

každý je sám sebou. 

Prelož a vymaľuj: 

 Elephant, giraffe, butterfly, camel  tree 
 Shirt, hair, sky, rhinoceros 

 

 

Zdroj: 

https://www.google.sk/search?hl=sk&site=imghp&tb

m=isch&source=hp&biw=1400&bih=949&q=omalov

anky&oq=omalovanky&gs_l=img.3..0l10.9777.2788

4.0.28216.10.6.0.4.4.0.124.541.4j2.6.0....0...1ac.1.6

4.img.. 
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