
 



Milé deti 

Nie je nič krajšie ako 

spokojný a šťastný úsmev na tvárach 

našich detí. Kedy by sme si ho mohli 

dostatočne vychutnať ak nie práve 

vtedy, keď oslavujú svoj sviatok 

MDD?  

Deň detí je sviatok, na ktorý sa tešia 

všetky deti a svojím spôsobom aj 

rodičia a učitelia. Prajeme Vám 

príjemnú zábavu pri čítaní tohto 

časopisu, ktorý sme si pre Vás 

pripravili. Užite si ho! 
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Niekoľko slov o láske, rodine 

či priateľstve. 
 

Rodina.  

Láskavá, milujúca,  

Pohladí, pochopí vždy, keď to 

potrebujem. 

Môžem sa na ňu spoľahnúť. 

Láska. 

 

 

Láska 

Láska je neha, láska je sen. 

Láska je človek, ktorého chcem. 

Láska je človek, po ktorom túžim, 

Láska je človek, ktorého ľúbim.  

 

A.Ondrejková, VIII.A 

 

Láska 

Dôverná, príťažlivá. 

Niekedy sklame, miluje z celého 

srdca, oplýva šťastím. 

Láska je sen, po ktorom túžim. 

Dôvera 

 

B. Kuchčáková, VIII.A 

 

Priateľ 

Láskavý, kamarátsky 

Pomáha, radí, stará sa. 

Môžem sa naňho spoľahnúť. 

Opora 

 

N. Ďurikovičová, V.A 

 

Vetrisko, chlapčisko 

Kde ťa odvialo? 

Deti ťa volajú 

Šarkanmi mávajú. 

 

L. Holotňáková, V.A 

 

Vetrisko, chlapčisko! 

Kade lieta toto dievčatko? 

Kde sa toľko túla,  

od začiatku do júla. 

                                                                         

S. Semanová, V.A 

 

N. Ďurikovičová, V.A 

Zamysleli sme sa... 

„Robia šaty človeka?“ 

(Úvaha) 

Veľakrát súdime ľudí podľa, 

toho čo majú na sebe oblečené. Ale 

oblečenie nie je všetko! 

Súdiť ľudí by sme mali až 

vtedy, keď ich lepšie spoznáme, 

a potom povedať, či je to dobrý 

človek alebo zlý. Určite ste sa stretli 

s človekom, ktorý má na sebe zlaté 

hodinky, značkové oblečenie 

a skrátka je dokonale oblečený. No to 

však neznamená, že je to najlepší, 

najmilší a najkrajší človek na svete. 

Napríklad ja som nedávno videla 

ženu, ktorá mala na sebe zelené 

baleríny a huňaté ponožky fialovej 

farby. Nemohla som nezízať na to, 

ako to smiešne vyzerá. Hneď som si 

pomyslela o tej žene svoje. Ale veď je 

to cudzia žena, ktorú vôbec nepoznám 

a posudzujem ju?! Veľa ľudí to tak 

robí, posudzuje ľudí, ktorých vidí 

prvýkrát vo svojom živote. Ale je toto 

správne? Súdiť ľudí, ktorí možno 

nemajú veľa peňazí a nemajú na sebe 

najnovšie trendy. Ale vnútri môže byť 

úplne iný človek, ako navonok 

vyzerá. Poznáte to príslovie: „Vtáka 

poznáš po perí a človeka po reči?“ Je 

to presne o tom? Myslím, že niektorí 

ľudia berú módu smrteľne vážne, 

niekedy im to až škodí. Nájdu sa aj 

takí, čo i len odpadky nejdú vyhodiť, 

ak nie sú dostatočne upravení. Ale 

niekedy treba dbať aj na výzor. 

Predsa na oslavu narodenín neprídem 

v rozťahaných teplákoch a starom 

tričku. To určite nie je jediný dôvod, 

že šaty robia človeka. Ale sú 

dôležitou súčasťou nášho života 

a ovplyvňujú názor ľudí. 

T.Š., IX.A.  
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Hlupák má jednu veľkú 

výhodu pred človekom 

vzdelaným. Je sám so sebou 

spokojný. 

Napoleon Bonaparte  

Ako asi začať? Vždy, keď 

stojíš pred niekým skúsenejším, 

pomyslíš si, že on by nikdy neurobil 

toľko chýb, ako ty!!! Je to vôbec 

pravda? Prečo sa delia ľudia na 

múdrych a hlúpych? Prečo to 

niekomu viac páli, ako mne? Prečo je 

to tak? Prečo sa musíme učiť? Prečo 

musíme chodiť do  školy? Veď predsa 

naši pra-pra rodičia nechodili 

poriadne do školy, a predsa dokázali 

mnoho vecí!!!! Tak, prečo my 

musíme? Keď píšeme písomku, vždy 

si poviem: „Netreba byť lepší, ako 

tvoji spolužiaci! Snaž sa, aby si ty bol 

lepší, ako si  bol včera.“ No, každý 

má na to iný názor. Niekto musí byť 

lepší a iní zase neotvoria knihu, 

pokým pavučiny na nej nevisia. 

Každý je iný, vlastne jedinečný. Ale 

prečo je to tak? Prečo nemôže byť 

každý  rovnaký? Asi preto, že máme 

mozog a vieme s ním rozmýšľať, no 

máme aj srdce, ktoré nás posúva 

dopredu. 

K. Ondrejčáková, IX.A  

Hlupák má jednu veľkú 

výhodu pred človekom 

vzdelaným. Je sám so sebou 

spokojný. 

Napoleon Bonaparte 

Je to pravda? Podľa mňa áno. 

Múdry človek nepovie to, čo si myslí, 

pretože má pochybnosti. „Poviem to 

dobre? A čo ak je to hlúposť?“ Bude 

radšej mlčať a nechá si svoju pravdu 

pre seba. Zase hlúpi ľudia sú väčšinou 

sebavedomí. Povedia prvé, čo ich 

napadne a ešte sa budú hádať, že je to 

pravda. Je dosť smutné, že vzdelaní 

ľudia sú neistí, zatiaľ čo hlupáci sú 

takí sebaistí. Predstavte si svet, kde 

by vládli hlupáci. Ako by to asi 

vyzeralo? Predavačka by nevedela 

počítať, učitelia vyučovať, politici 

čítať... zatiaľ čo by boli múdri ľudia 

utláčaní, len preto, lebo sa boja ozvať. 

Aj keď niekedy poviete nejakú 

hlúposť, nič sa nedeje. Každý je 

predsa omylný.                                                                                                        

A. DZ.,IX.A 

 

„Problémy človeka sú 

problémami ľudstva“ 

Chceš sa zmieriť s niekým, ale 

on ťa nevníma. Neustále sa sťažuješ 

a každý ťa obchádza. Kráčaš vpred 

a niekto ťa potkne. Stojíš uprostred 

prechodu, autá začnú hlasno trúbiť 

a ty sa bojíš spraviť krok, lebo nevieš, 

čo ťa čaká na druhej strane. Riešenie? 

Náš život je len malou úsečkou na 

trati, ktorá nás poháňa dopredu a keď  

z nej vykoľajíme, bolí nás to, a preto 

si musíme uvedomiť, čo všetko 

musíme v živote zmeniť. Veľakrát 

budeme v živote zranení, pošliapaní 

trýznení a urážaní, a predsa ostaneme 

sami sebou, nestratíme svoju hodnotu, 

nevybuchneme ako malé časové 

bomby, ale vstaneme a ideme ďalej. 

Najkrajšiu vec, ktorú pre mňa niekto 

spravil  bolo, že ma pochválil. V tej 

chvíli pocítiš jemné chvenie na duši 

a vieš, že niekto na teba stále myslí. 

Mamka mi raz povedala, že láska 

k rodičom je to najsilnejšie puto, ani 

múr ho nepredelí a ani sekera ho 

nerozdelí. Preto je medzi mojimi 

rodičmi tá najväčšia láska i keď sa 

niekedy pohádame. Niekedy sa 

v malom, bojazlivom človeku 

nachádza veľký, odvážny človek, len 

to nedá najavo. Ale ukrýva to v seba 

a odhalenie je niekedy dosť ťažké. 

Niekedy pekné slovo, ktoré ho 

rozosmeje, znamená pre človeka veľa. 

Slová sú ako tabletky. Potrebujeme 

ich, ale nie vždy vieme správne 

použiť. Poznám jedného kocúra, 

ktorý mal zvláštnu vlastnosť, že vždy 

chcel, aby ho niekto objímal. Ten 

kocúr už zomrel, ale chcel nám 

povedať, že ľudia sa majú často 

objímať a nie hádať!!! Pád je pre 

každého ťažký. Keď dostaneš päťku, 

padneš na samé dno a nemôžeš sa 

vytiahnuť, ale  keď ti niekto pomôže, 

dokážeš vyliezť na povrch. Nikdy si 

netreba robiť plány dopredu, lebo nie 

vždy nám vyjdú. Celý život  

rozoberáme, riešime, pátrame, 

vyhľadávame nejaké problémy. 

Niekedy si ich vytvárame sami, 

inokedy nás nájdu. City, myšlienky, 

postoje, nálady, správanie to všetko je 

v nás. Celý život je jedna veľká 

prekážka a riešenie na ňu neexistuje. 

K. Ondrejčáková, IX.A   
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Jessie´s diary 

Pondelok 23.3.2015 

Milý denník, ráno mi zvonil 

budík o 6:20, ako obvykle. Vstala 

som z postele, obliekla som si školskú 

uniformu. Keď som zišla po schodoch 

a vošla som do kuchyne, pozdravila 

som sa mame a dala som jej pusu na 

líce. Na stole ma už čakali raňajky, 

sendvič a jahodový džús. Po 

raňajkách som si zbalila desiatu do 

tašky a išla do kúpeľne, umyla som si 

tvar a vyčistila zuby. Vlasy som si 

učesala a urobila som si drdol. Potom 

už na mňa kričala mama, aby som sa 

ponáhľala do školy. Zišla som dole, 

obula si tenisky, zobrala som si 

plecniak a  vyšla vonku. Bolo 

prijemne, slnko svietilo a trošku fúkal 

vietor. Nasadla som do auta, zapla 

som si pás a čakala na mamu. Zatiaľ 

som si prezerala správy na mobile. 

Potom prišla mama a išli sme do 

školy. „A je to tu, “ povedala som si 

v mysli, keď sme zastavili pred 

školou. Srdce mi bilo tak silno, že 

som sa nevedela na nič sústrediť. 

Mama mi povedala, aby som zašla do 

riaditeľne po učebnice. Pohladila ma 

po vlasoch a dala mi pusu. Vystúpila 

som z auta. Mama odišla a ja som 

hľadela na školu. Keď som vošla dnu, 

všetci na mňa zízali. Po dlhej dobe 

som našla riaditeľňu. Zaklopala som 

na dvere a vošla dnu. Za stolom 

sedela žena s blond vlasmi. Mala 

štíhlu postavu a výrazné modré oči. 

Dobrý deň, povedala som po chvíli. 

Riaditeľka ma privítala, odovzdala mi 

knihy a povedala, že patrím do 8.B. 

Keď som hľadala moju triedu, tak 

som na chodbe stretla chlapca. Opýtal 

sa ma, či potrebujem pomoc. 

Povedala som, že neviem nájsť 8.B. 

On sa pousmial a povedal, že aj on 

chodí do tej triedy. Potom mi podal 

ruku a predstavil sa. „ Ahoj, ja som 

Will.“   „Ja som Jessie,“ odpovedala 

som.     Keď sme vošli do triedy, 

zrazu všetci stíchli. Obzerala som si 

triedu a hľadala voľné miesto. 

V ľavom rohu triedy som zbadala 

voľnú lavicu. Rýchlo som tam išla 

a posadila som sa. Vedľa mňa sedelo 

dievča. Mala krásne kučeravé vlasy. 

Prišla ku mne a povedala. „Ahoj, ja 

som Nikol.“ „Ja som Jessie, teší ma.“ 

Trochu sme sa rozprávali, kým 

nezazvonilo. Prvá hodina ubehla 

rýchlo, druhá a tretia tiež. Cez 

prestávku mi Nikol pomohla nájsť 

moju skrinku. Keď sme ju našli, šli 

sme na obed. Tam som sa zoznámila 

s ďalšími spolužiakmi, Lili, Sendy, 

Tobias a Stefanom.  Boli ku mne 

veľmi milí.  Tobias a Stefan sú bratia, 

vôbec sa nepodobajú. Lili ma krátke 

blond vlasy a zelené oči. Sendy je 

dosť výbušná, ale inak je to fajn baba. 

Má čierne vlasy a hnedé  oči. Po 

obede sme mali telocvik, hrali sme 

hádzanú. Vyhrali sme. Keď 

zazvonilo, všetci sme sa prezliekli a ja 

som išla domov. Pred školou ma 

čakala mama. Po ceste sa ma pýtala, 

ako bolo a podobne. Keď sme 

konečne dorazili, vystúpila som 

z auta. Vošla som do domu a zašla do 

kuchyne. Z chladničky som si vybrala 

colu. V izbe som sa prezliekla, dala 

som si modrý sveter a sivé tepláky. 

Začala som sa učiť, keď mi vtom 

pípol mobil. Nikol mi napísala, či sa 

nepôjdeme  prejsť. Vzala som zo 

skrine mikinu a išla som.  

R. Kuchčáková, VII.A 

Čo sa nám prihodilo 

Pirátska noc 

Bol krásny slnečný deň a my sme 

mali v škole akciu Noc pirátov. 

Veľmi som sa na túto akciu tešil. Do 

školy sme si priniesli spacie vaky 

a popoludnie sme začali maľovaním 

pirátskej vlajky. Potom sme si zvolili 

hlavného piráta v skupine a vytvorili 

sme si pravidlá, podľa ktorých sme sa 

správali. Opekali sme klobásy, ktoré 

nám veľmi chutili. Najlepšie na tejto 

akcii bolo hľadanie pokladov v noci. 

Keď sme všetky úlohy splnili, 

nemohli sme nájsť kľúč od pokladu. 

Bola to veľká zábava. Nakoniec sme 

kľúč našli a poklad bol náš. 

J. Antol. V.A 
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Nečakané stretnutie 

Jedného dňa sme sa s mojou 

mamou a psom Ronym šli prejsť do 

parku. Po ceste domov sme videli, 

ako srnky behali po lúke. Zľakli sme 

sa, pretože sme nevedeli, ako bude 

náš pes reagovať, preto sme mu dali 

obojok. Chcel sa rozbehnúť za 

srnkami a moja mama letela ako 

superman. V tej chvíli sme nevedeli, 

či sa máme smiať alebo utekať. Srnky 

sa zľakli a vbehli do ohrady pred 

naším domom a vydávali čudné 

zvuky, pretože sa nemohli odtiaľ 

dostať. Dievčatá z kaštieľa ich šli 

vyhnať, ale nepodarilo sa im to. 

Medzitým nám dal ujo zo skleníka 

kľúče od bráničky. Prešli sme bez 

problémov okolo cesty. Na tento 

zážitok nezabudnem! 

D.Albertová, V.A  

Nečakaný zážitok 

Bol chladný novembrový 

večer. V ten deň som musela ísť večer 

o 18:00 do kostola. Tak ako vždy.  

Rýchlo som sa obliekla a utekala, aby 

som neprišla neskoro.  Keďže bola 

zima, tak sa stmievalo už o šiestej. 

Keď som sa vracala z kostola, babka 

a dedko povedali, že ma odprevadia 

domov.  Zrazu,  keď sme boli skoro 

doma, tak sme videli niečo hnedé 

a veľké. Predstavte  si, že to bola divá 

sviňa. Našťastie nemala so sebou 

mladé. Ja som bola vystrašená, ale 

ona ešte viac. Začala utekať ako len 

vedela. My sme sa tiež zľakli 

a utekali sme domov. Keď sme boli 

doma, tak som si vydýchla a povedala 

som si, že na tento dobrodružný deň 

nikdy nezabudnem. 

S.Berková, V.A 

 

http://www.aktuality.sk/clanok/236120/svina-vypila-18-

piv-chcela-si-to-rozdat-s-kravou/ 

Super zážitok 

Jedného krásneho rána som 

išla s mojím bratom Peťkom vonku. 

Stretla som po ceste Katku, ako sa učí 

bicyklovať. Aj ja som jej trochu 

pomáhala. Asi o hodinu som išla 

s Peťkom domov a povedala som 

Katke, aby ma počkala pred svojím 

domom, pretože som išla po bicykel. 

Keď som prišla aj s bicyklom, spýtala 

som sa jej, či sa nejdeme prejsť do 

parku. Ona povedala áno, a tak sme sa 

išli asi hodinku bicyklovať po parku. 

Potom sme išli smerom k majetkom. 

Išli sme aj cez most, ale ja som cez 

ten most prešla. Odrazu počujem 

čľup! Katka na mňa kričala. Pribehla 

som k nej a ona s celým bicyklom 

spadla do potoka. Najprv som ju 

vytiahla. Ani si neviete predstaviť, 

aká bola mokrá. Potom som vytiahla 

aj jej bicykel, a potom som ju išla 

odprevadiť domov. No ona sa bála ísť 

domov, čo jej na to povedia rodičia. 

Ale nakoniec to skončilo dobre, a to 

bolo super. Na druhý deň sme sa obe 

z toho smiali. Bol to super zážitok. 

                                                                                                   

N. Ďurikovičová, V.A 

 

 

 

Vtipy 

Príde Maťko celý bledý do lekárne:  

- Máte nejaké prášky proti bolesti?  

- A čo ťa bolí?  

- Ešte nič, ale otec práve pozerá moje 

vysvedčenie! 

 

Pani učiteľka, cestou do školy ma 

prepadli zlodeji.  

- A čo ti ukradli?  

- Domácu úlohu! 

 

Mirko, čo povedal tatinko na tvoje 

vysvedčenie?  

- Nič, len krútil hlavou.  

- Takže to nebolo tak strašné, nie?  

- No, on krútil mojou hlavou... 

 

- Tak ako dopadlo vysvedčenie?  

- Samé jednotky.  

- No to si sa musel celý rok pilne 

učiť, že?  

- Ale kdeže celý rok, len chvíľku, než 

som sa naučil poriadne falšovať 

vysvedčenie. 

 

Pani učiteľka sa v škole pýta:  

- Máte v ruke 2 jablká, z toho jedno 

zjete, čo vám ostane v ruke?  

Dežko sa prihlási a hovorí:  

- Ohryzok! 

8 
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Čo hovoril tvoj otec na vysvedčenie?  

- Strašne sa hneval, pán učiteľ, radšej 

sa mu snažte vyhnúť. 

Chlapec nesie domov vysvedčenie, 

ktoré sa hemží zlými známkami a 

radostne si hopká a pospevuje si:  

- Sláva! Posledné vysvedčenie, 

naposledy dostanem výprask! 

Otestujte svoje vedomosti: 

http://www.omalovanky.sk/hry/2020-vedomostna-hra 

 

Vedomostný kvíz 

 

1. Ktorý dažďový prales je najväčší 

na svete?  

2. Ktorý cicavec vie lietať?  

3. Ktorý oceán je najteplejší?  

4. Ktorej krajine hovoríme "krajina 

vychádzajúceho slnka"?  

5. Ako sa nazýva prístroj, ktorý 

zaznamenáva otrasy zeme pri 

zemetrasení?  

6. Koľko trvá planéte Zem, kým 

obehne okolo Slnka?  

7. Za koľko dní obehne Mesiac okolo 

Zeme?  

8. Ako sa nazýva galaxia, v ktorej 

žijeme?  

9. Ktorá planéta slnečnej sústavy je 

najhorúcejšia?  

10. Ktorá planéta slnečnej sústavy je 

najväčšia?  

11. Ktorý vták je najmenší na svete?  

12. Ako sa ináč nazýva ťava 

jednohrbá?  

13. Koľko rokov sa môžu dožiť 

krokodíly?  

14. Môžeš stretnúť ťavu v 

Antarktíde?  

15. Vymenuj aspoň tri svetadiely.  

16. Dokážu veľryby dýchať pod 

vodou?  

17. Ktoré planéty slnečnej sústavy sú 

bližšie k Slnku ako Zem?  

18. Ako sa volá najväčšia púšť na 

svete?  

19. Ktorá rieka je najdlhšia na svete?  

20. Prečo žmurkáme?  

 

 

 

 

 

 

 

   

Športový kvíz 

1. Kde sa konali MS vo futbale 2014?  

a) ARGENTÍNA  

b) BRAZÍLIA  

c) HOLANDSKO 

2. Kto vyhral v roku 2014 Ligu 

majstrov?  

a) BAYERN MNÍCHOV 

      b) REAL MADRID 

c) BARCELONA 

3. Kto má na konte 4 zlaté lopty? 

a) C.RONALDO 

b) ROBBEN 

c) L.MESSI 

4. Kto vyhral MS vo futbale 

2014?  

a) BRAZÍLIA 

       b) ARGENTÍNA 

c) NEMECKO 

5. Kde sa budú konať ME vo 

futbale 2016? 

a) FRANCÚZSKO 

b) ŠPANIELSKO 

c) RUSKO 

6. Koľko titulov Ligy majstrov má 

AC Milan?  

a) 10 

b) 7 

c) 5 

7.  V ktorom roku sme boli 

majstrami sveta v hokeji?  

a) 2003 

b) 2002 

c) 2000 

8. Kde sa konali MS v hokeji 

2015? 

a) PRAHA-BRNO 

b) BRNO-OSTAVA 

c) PRAHA-OSTRAVA 

9. Ktorá hokejová legenda 

tragicky zahynula?  

a) ŠATAN 

b) CHÁRA 

c) DEMITRA 
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10. Kto vyhral v roku 2014 MS 

v hokeji?  

a) USA 

b) KANADA 

c) RUSKO 

 

 

 

 

Čo sa nám snívalo? 

Dlhá choroba 

Jedného dňa som ochorela a  

bola som doma sama. Po čase sa 

začali diať čudné veci. Začal sa sám 

zapínať televízor, zaťahovali sa 

žalúzie a niekto chodil po dome. 

Neviem, kto to bol. Myslela som si, 

že je to mamka alebo ocko. Naozaj 

som tomu nerozumela. Bolo to 

strašné! Keď som sa šla napiť, tak 

v kúpeľni začala tiecť voda. Začala 

prať práčka. Viem, že mamka mohla 

nastaviť práčku, ale to by mi určite 

povedala. Ale mamka mi stále 

opakovala: „To sa ti iba zdá.“ Ja 

viem, mohlo sa mi to iba zdať.  

       Na druhý deň sa to opakovalo.  

No našťastie to, čo sa stalo, to  všetko 

sa mi iba snívalo!  

N. Soľanová, V.A 

Môj sen 

    Jedného dňa sa mi snívalo, že sme 

šli na Dreveník. Liezol som na skalu 

a nemal som istenie, aj tak som 

liezol. Kričali na mňa, ale ja som 

pokračoval v lezení. Bol som už 

skoro hore, ale šmykol som sa 

a spadol. Nemohol som sa 

nadýchnuť a upadol som do 

bezvedomia. Zobudil som sa 

v nemocnici. Neviem prečo, ale chcel 

som utiecť. Po dvoch dňoch som 

vážne utiekol. Ale keď som vyšiel 

z nemocnice, nikto tam nebol. Krútila 

sa mi hlava a odpadol som. Zobudil 

som sa v budúcnosti. Nevedel som, 

aký ja práve rok, ale našu Zem ovládli 

mimozemšťania. Zachránil som našu 

rodinu a utiekli sme do inej krajiny.      

D. Dzurilla, V.A 

Snívalo sa mi 

Celá rodina bola pokope. Ale 

jedného dňa nás niekto rozdelil, ale 

nevedeli sme, kto to urobil. Každý bol 

v nejakej klietke, alebo neviem, čo to 

bolo. Ja som bola s ockom a moja 

mamka s mojimi sestrami. Potom sme 

zistili, že to urobil Woldemord. Zľakli 

sme sa. Ja som začala plakať, pretože 

som sa ho bála, ale vtom prišiel Harry 

Potter a zachránil nás. Woldemord sa 

ale nedal vyľakať a zase nás rozdelil, 

ale inak ja s ockom sme boli 

v Škótsku a mamka s mojimi sestrami 

boli v Rusku. Bolo to ťažké. Môj 

ocko vymyslel plán. Raz, keď 

Woldemord bol v Rusku a nechal tam 

kľúče, tak sme utiekli. Nevedeli sme, 

kde sme. Boli sme v Egypte. Zdalo sa 

mi to divné, prečo? Nevedela, som 

ako sa dostať späť. Trápila som sa. 

Ale keď sme sa zobudili, boli sme 

zase v Škótsku. Potom sme zase 

všetci aj s mojou mamkou a sestrami 

utiekli. Z Indie prišli ľudia a vzali nás 

medzi seba. Ukryli sme sa tam. Po 

roku sme sa dozvedeli, že Woldemord 

zomrel, lebo ho Harry Potter zabil. 

Potom sme sa šťastne vrátili domov a 

mysleli sme si, že už to skončilo, ale 

nie! Zase prišiel ružový obor 

s fialovými bodkami. Vtedy prišla 

krstná, krstný a ich deti. Schovali sme 

sa u nás doma. Zrazu som sa 

zobudila. Myslela som si že to bolo 

naozaj ale nie bol to len sen. 

K.Kubíková,V.A   

  

Doba dinosaurov 

Raz sa mi snívalo, že som šla 

na loď a stroskotala som v dobe 

dinosaurov. A tak som sa tam 

prechádzala, postavila som si 

domček. Neskôr som tam stretla 

dievča, ktoré sa volalo Mery. Nemala 

ešte postavený dom, tak som jej 

ponúkla, či by nechcela prespať 

u mňa a ona súhlasila. Keď sme sa na 

druhý deň išli prejsť, začal nás 

naháňať tyranosaurus rex. Skryli sme 

sa za kameň, rýchlo som prešla na 

druhú stranu, kde bolo lano a hodila 

som druhý koniec Mery. Ako ten 

tyranosaurus bežal, potkol sa o lano 

a spadol. Rýchlo sme mu zaviazali 

nohy a šli sme domov spať. Keď som 

sa prebudila, stála nado mnou mamka 

a budila ma do školy. 

Ďurikovičová, V.A   
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Sen 

Sníval sa mi sen. Vlastné v tú 

noc som si myslela, že sa mi to naozaj 

prihodilo. Bolo nádherné ráno. 

Otvorila som okno a nadýchla som sa 

čerstvého vzduchu. Vtom som 

zbadala v záhrade niečo farebné. 

Vybehla som von a keď som to 

zbadala v záhrade, od úžasu som 

vykríkla. Konečne sa mi splnil sen!  

Budem lietať v balóne! Nasadla som 

a okamžite vzlietla. Náš dom sa začal 

zmenšovať a čoskoro aj celá naša 

dedina zmizla z dohľadu. Ten výhľad 

bol nádherný. Videla som polia aj 

kopec, dediny a mestá aj veľké 

oblaky nad hlavou. Vtom môj pohľad 

upútalo niečo čierne, čo sa 

približovalo veľkou rýchlosťou 

a vtedy som ju zbadala. Bola to tá 

vrana, ktorá má každé ráno budila 

svojím protivným škriekaním za 

mojím oknom. Jej oči sa mi vyškierali 

rovno do tváre, keď prepichla balón. 

A už som padala,  padala. Môj krik 

určite počuli v susednom štáte, no 

nikto mi neprichádzal na pomoc. 

A zase som len padala a padala 

a v tom nastala tma. Pomaly som 

otvorila najprv jedno oko, potom 

druhé, a keď som zistila, že nie som 

po smrti a už vôbec nie v balóne, 

poriadne som si vydýchla. Pristátie 

bolo síce tvrdé, no tento svoj 

dobrodružný sen si navždy zachovám 

v pamäti.   

                                                                                                                                        

S. Berková, V.A 

Zvláštne hlasy 

Bol som v lese a zablúdil som. 

Nevedel som, kde mám ísť. Počul 

som hlas a išiel som za tým hlasom. 

Zastal som a vyskočili Indiáni. Bolo  

ich okolo mňa asi 12. Približovali sa 

ku mne. Opýtal som sa ich, kde je 

cesta von. Rozbehli sa, utekal som 

a keď som  už nevládal, spadol som 

na zem a zobudil som sa. 

                                                                                                             

M. Smoleňák, V.A  

Santopia 

Každý večer, keď idem spať, 

tak stále mi napadnú myšlienky, či sa 

mi bude snívať niečo pekné. Raz som 

sa vo svojom sne som sa ocitla 

v krásnej krajine, kde som sa dostala 

pomocou zázračnej knihy. Stále som 

musela uhádnuť nejaké heslo. Bola to 

krásna krajina Santopia, kde boli 

lúky. V tom sne som bola dievča, 

ktoré sa volalo Mia. Na lúke sa pásli 

jednorožce. Mala som kamarátov 

elfov. Pomáhala som chrániť malého 

jednorožca so zlatým rohom pred zlou 

kráľovnou a jej slúžkou. Chcela 

uniesť jednorožca, pretože mal vo 

svojom rohu zázračnú moc. Nastrážila 

pascu, aby ho chytila. Počula som 

mamkin hlas, ako ma budí do školy. 

Tak neviem, ako to skončilo.  

                                                                                                                       

N. Soľanová, V.A 
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Vysnívaný príbeh 

Raz som sa ocitla v nejakej 

krajine, kde zvieratka rozprávali a aj 

som si myslela, že som v krajine 

zázrakov. Bolo to krásne. Nebola som 

tam sama. Bolo tam aj plno dievčat. 

Jedno sa volalo Lili. Malo aj 

šteniatko, ktoré sa volalo Funy. Bolo 

veľmi krásne. A tak Lili mi ukázala 

celú krajinu. Videli sme aj dobrú vílu 

Sabrinu. A raz v noci som rozmýšľala 

nad tým ako sa dostanem domov. 

Keď vyšlo slniečko, Lili som 

povedala, ako sa dostaneme domov. 

Potom sme išli za dobrou vílou 

Sabrinou a ona mala zlatý prášok, 

ktorý by ma dostal domov. Ale ja som 

povedala, že počkám jeden deň, a tak 

som sa rozlúčila s mojou 

nezabudnuteľnou kamarátkou. A tak 

víla na mňa posypala zlatý prášok a ja 

som bola zase doma. 

 

V. Šarišská,V.A 
 

Prázdninové plány 
 

Nehoda s kuframi 

Jedného krásneho dňa otec 

dostal mimoriadnu odmenu a bol taký 

šťastný, že pozval našu rodinu na 

dovolenku. Rozhodli sme sa, že 

pôjdeme lietadlom do Sydney. Prišli 

sme na letisko. Všetci sme boli úplne 

vystrašení, lebo sme prvýkrát leteli 

lietadlom.  Mama sa musela vyzuť, 

lebo jej začali pípať topánky. Sadli 

sme si do lietadla a vzlietli. Počas 

zaujímavej cesty k nám prišla letuška. 

Vraj sa veľmi ospravedlňuje, ale že 

nám zabudli na letisku kufre. Mali 

sme len kufor mojej sestry Evy, lebo 

ona si ho chcela zobrať zo sebou. Tak 

sme prišli na naše letisko, ale kufre 

tam neboli. Mama a ocko boli veľmi 

vystrašení. No mne so sestrou to bolo 

jedno. Síce Eva mala svoj kufor s 

bábikami a cukríkmi, ale keby ho 

nemala, tak by revala. Z dovolenky 

nebolo nič, lebo sme zostali doma. 

Letecká spoločnosť nám zaplatila 
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kufre. Mame sa nechcelo ísť do 

Sydney bez jej obľúbenej kozmetiky. 

Ale aspoň sme si zalietali! 

D. Dzurňák, VII.A 

 

 

Vysnívaná dovolenka 

Jedného dna prišiel otec 

domov z roboty a vytiahol z vrecka 

dva losy. Jeden dal synovi a druhý 

dcére. Deti sa veľmi potešili a hneď 

ich išli zotrieť. Syn vyhral 0,50 eur 

a dcéra vyhrala hlavnú výhru. Mala 3 

prasiatka. Celá rodina bola šťastná 

a rozmýšľala, čo s peniazmi urobí. 

Rozhodli sa, že pôjdu lietadlom na 

dovolenku do Kolumbie. Za sedem 

dní odlietame, povedal otec. Sedem 

dni ubehli ako voda a už sme 

odlietali. Lietadlo malo meškanie 1,5 

hodiny. Rozhodli sme sa, že pôjdu do 

reštaurácie, dali si pizzu. Pri jedle sa 

zdržali, tak sa museli ponáhľať, aby 

to stihli. Lietadlo už bolo vo vzduchu 

a mama vyľakaná zistila, že si 

v reštaurácii zabudla kufor. Bola 

veľmi rozrušená,  ale lietadlo sa už 

nemohlo vrátiť späť. Tak mama ostala 

bez kufra. Za necelé dve hodiny 

pristáli. Hotel bol v dezolátnom stave. 

Rodičia boli zhrození. Okolo lietadla 

prešiel na bicykli starší pán. Pristavili 

ho a opýtali sa ho, či nemá  miesto na 

prenocovanie.  Starký ich zobral so 

sebou a uložil ich v stodole. Bolo tam 

celkom pohodlne. Ráno sa nám starký 

predstavil Alojz. Mama sa volala 

Magdaléna. Otec  Fero. Po skvelých 

raňajkách sme sa vydali na pole. Fero 

povedal, že dnes sa budú sadiť 

zemiaky. Pri sadení syn Vilo našiel 

v zemi zabetónovaný kameň. Zavolal 

ocka Alojza. Po čase kopania zistili, 

že je to veľmi veľké. Tak Alojz 

zavolal archeológov. Po 5 mesiacoch 

ťažkej práce prišli na to, že sú to 

pozostatky ruskej pevnosti.  

L. Dzurňák VII.A 

Dovolenka 
Volám sa Alex. Žijeme v 

malom meste, v útulnom domčeku 

spolu s mojou rodinou. Mamkou, 

ockom a sestrou Timeou. Mám 14 

rokov. Timea má 11 rokov. Toto leto 

by sme mali ísť spoločne celá rodina 

na dovolenku do zahraničia. Ja sa na 

to strašne teším, lenže ocko musel 

prehovárať mamku, pretože on má 

strach z výšok a celkovo z lietania. 

Ale nejako sme ju presvedčili. 

Už deň pred odletom sme boli 

pobalení. Na letisko sme išli autom, 

šoféroval ocko. Zo začiatku bolo v 

lietadle super, lenže potom som sa 

začal nudiť. Sestra spala a ja som 

nesmel používať mobil, k tomu som 

ho mal ešte vybitý. Keď sme tam 

dorazili, vzali sme si naše batožiny a 

čakali na taxík, ktorý nás mal odviezť 

k rezervovanému hotelu. Cesta sa mi 

zdala dosť dlhá a únavná. Už som sa 

tešil, že keď dorazíme na hotel, tak si 

ľahnem na posteľ a nabijem mobil. 

Keď sme tam dorazili, ostali sme v 

šoku. Okná boli priklincované a dvere 

zatvorené. Ocko si myslel, že je to 

omyl, ale nebol. Timea sa necítila 

dobre. A ešte k tomu začala fňukať. 

Ocko dobre vedel, že tu nesmieme 

ostať. O 7 km bola telefónna búdka. A 

tak sme sa vydali na cestu. V polovici 

cesty nás zastihla veľmi silná búrka. 

Museli sme sa niekde schovať. Vtom 

som zbadal jeden starší dom aj s 

menšou terasou. Rýchlo sme tam 

bežali. Zistili sme, že tam nie sme 

sami. Timea zbadala v diaľke 

staršieho pána. Bol to miestny farmár. 

Otec mu vyrozprával príhodu, čo sa 

nám stalo. Keďže farmárovi nás bolo 

ľúto,  ubytoval nás v jeho dome. 

Nebolo to bohviečo, ale nič iné nám 

neostávalo. Asi o dva dni, keď sa 

vyčasilo, sme mohli ísť von, pretože 

nič iné sa tam nedalo robiť. Bol to 

dom bez elektriny, teda bez telky.. 

Farmár ponúkol ockovi prácu. 

A to znamenalo, že sme tu mali ostať 

dlhšie bez telky, mobilu, tabletu atď.. 

Chcel som to ockovi zakázať, ale 

nedal si povedať.  

Prešli už takmer celé 

prázdniny. Otec mal niečo zarobené. 

Ja som strašne chcel ísť domov. Už 

som to tam nemohol vydržať. 

Jedného dňa som sa rozhodol, že 

pôjdem domov aj sám. Vzal som si 

nejaký batoh a doň som si dal 

základné veci. Ešte som si vzal nejaké 

peniaze a potajomky som sa  vyparil. 

Vydal som sa na cestu  už skoro ráno. 

Mal som šťastie, lebo som stopol 

auto, ktoré viezlo tovar práve tam, 

kde som ísť aj ja. Šofér auta sa 

správal veľmi priateľsky. Zhovárali 

sme sa a dlhá cesta nám ubehla veľmi 

rýchlo.  Dokonca ma odviezol až k 

nášmu domu. Musel som mu ale 

prisľúbiť, že hneď rodičom napíšem, 

že som v poriadku dorazil domov. 

Veď to poznáte, aby o mňa nemali 

strach.    

V. Tarovská, VII.A 
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Miesto, ktoré mám rád 

Na Branisku hora ako hrom sa 

týči. Výstup na tú horu je ťažký sťa 

voz ťahať. Keď ju lúče slnka hladia, 

je krásna ako víla. No keď je tam 

búrka či vietor silný, neslobodno sa s 

ňou zahrávať. Na tej hore sa dvojkríž 

týči, strieborný ako potok lesný. 

Odtiaľ výhľad je! Ba aj na celý svet! 

Z tohto miesta iný horizont ako keby 

ani nebol. Tak ma to tu vábi ostať 

celý život! Cesta domov bude ťažšia 

ako výstup na ňu. Nuž ostanem tu 

ešte zopár chvíľ. Pokochať sa treba na 

tu krásu zemskú! Ach, aká príroda 

krásna je! Sľubica je najkrajšie miesto 

na svete. Podľa mňa najpôvodnejšie 

miesto. 

T. Oravec, VII. A 

Malé žriebätko 

Kde bolo, tam bolo, na farme 

sa narodilo žriebätko, bolo celé 

šťastné z nových stajní. Deti si ho 

obľúbili, preto mu dali meno Skarlet. 

Skarlet mala krásnu srsť hnedej farby. 

Bola veľmi nezbedná. Deti ju 

každému ráno česali a hrali sa s ňou.  

O tri roky neskôr. Z malej Skarlet sa 

stala veľká vznešená dáma s krásnou 

lesnou hrivou. No deti raz zistili, že 

Skarlet je chorá. V noci sa Skarlet 

zobudila, no necítila sa dobre. Kopala 

do dverí, 

až ich 

vykopla. 

Potom 

utekala čo 

najďalej, 

až ju 

začala 

bolieť 

noha. 

Nevládala, 

a tak 

zaspala na 

lúke. 

Ráno si 

deti 

všimli, že Skarlet utiekla. Začali ju 

však hľadať a našli ju. Zavolali 

veterinára. Keď prišiel veterinár, tak 

ju ošetril.  Skarlet bola spokojná a už 

nikdy nikam neutiekla. 

S. Berková, D. Albertová, V.A 

Čo vy na to? 

Bunda 

 Čau, Paťo ja som bunda. Slúžim na 

to, aby nikomu nebola zima. Teraz 

visím na stoličke a niekedy aj na 

zemi. Som pekná bunda. Moja cena je 

asi 5€ až 10€. Bundu ma každý, aby 

mu nebola zima. Niektorí ju možno 

nemajú, ale chceli by ju mať. Ja som 

veľmi užitočná. Keď ma chceš kúpiť, 

som všade. Nemám rada, keď 

skončím na zemi a keď po mne 

šliapu, ale vždy sa nájde dobrá duša 

a dvihne ma. Ja som potom veľmi 

rada. Ahojte!  

Luky, VII.A 

Ahoj, Roman! 

Som Tvoje pero. Dúfam, že Ti 

vydržím aspoň do pol roka. Dúfam, 

že má  nerozbiješ! Nie že ma budeš 

ohýbať. Slúžim na písanie 

a kreslenie. Bojím sa toho, že ti 

doslúžim a Ty ma vyhodíš. Alebo si 

kúpiš nové pero. Ja sa mám pri tebe 

dobre a verím, že sa Ti so mnou 

dobre píše. Vyrobili ma Číňania. 

S pozdravom, Tvoje pero. 

R. Lacko, VII.A 

Som usilovný mravec 

Šikovný ako dravec. Behám, nosím 

steblá trávy, z toho hrad si spravím. 

Mám kamaráta Ferka včielku. On mi 

pomáha. Bez neho by som bol nanič. 

Nazbieram mu steblá trávy, z toho mu 

dom postavím. Nosím, zbieram, 

pomáham žene a ona sa stará o moje 

malé deti. 

J. Antol, V.A 

 

 

Chcem sa posťažovať! 

     Ahoj, Vika! Som Tvoja ceruzka. 

Občas sa povaľujem po zemi, veľmi 

sa mi to nepáči. Nemám rada, keď Ti 

omylom spadnem na zem. Potom sa 

lámem. Keď na mňa tlačíš, polámem 

sa. Napokon som šťastná, keď ma 

ostrúhaš. Cítim sa ako znovuzrodená. 

Ale keď ma odložíš do peračníka, 

som šťastná. S pozdravom Tvoja 

ceruzka. 

V. Tarovská,VII.A 

Ahoj, Adam! 

     Som Tvoj mobil. Robil som už 

veľa vecí, aj som si dokonca zaplával, 

spadol do veľkej kopy snehu. Viem, 

že sa nezasvietim, kedy chceš. Je to 

preto, lebo ma nenabíjaš! Kúp si už 

nový mobil, lebo mne vždy vypadne 

baterka. Nemám ani najnovší android. 

A mám sklerózu. Vždy zabudnem na 

nejakú pesničku, čo si stiahneš. Kúp 

si Samsung s6. Daj ma Tvojmu 

bratovi. Dúfam, že si už nezaplávam. 

Nezabudni na mňa, Tvoj mobil.  

A.Jarabinec, VII,A 
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Ja strom alebo ?! 

     Zdraviííím, som strom. Dlho som 

stál v lese na jednom mieste a ináč 

nuda. Až prišiel jeden týpek a zmeral 

ma. Je  zo mňa zošit! Presnejšie „A3 

Notes 60 listu“. No len tak si ležím 

v predajni a tu zrazu príde nejaká pani 

a kúpi si mňa. Zaspal som ..... 

     Zobudil som sa a som v VII.A. 

a práve teraz ma chytí Lukáš  

a vytrhol zo mňa  stranu a pokrčil ju. 

Letííím! HEAD SHOT ! A som 

v Tomášovej hlave. Tomáš ma chytil 

a letííím. Tesne vedľa, ale dostal to aj 

tak Paťo. „YEAH MAN!“ Teší sa  

Tomáš . „UČKA  !“ Ozval sa výkrik  

a letííím. Som v kaši a ďalšie 

dobrodružstvo sa pravé začína. 

 T. Oravec, VII.A  

 

Ahoj, Dominika! 

    Som Tvoja papuča. Celé dni ma 

máš na nohe. Aj teraz ma máš práve 

na nohe. Stále som len zavretá 

v skrinke, vyberieš ma len počas 

školy. Málokto si ma váži, každý má 

hádže kade- tade alebo má zamknú do 

skrinky. Každý deň si namýšľam, že 

sa všetko zmení a začnete si ma vážiť. 

Tvoja papuča. 

        

D. Smoleňáková, V.A  

Milí žiaci! 

    Moje guľaté telíčko sa skladá 

z Ďurovho zošita. Vytrhol ma, pokrčil 

a hodil cez celu triedu do copatej 

Jankinej hlavy. Janka sa nahnevala 

a guľôčku hodila veľkým švihom do 

pani učiteľky, nebolo to naschvál. 

Janka chcela trafiť Ďurka, ktorý sedel 

v prvej lavici pred pani učiteľkou. 

A prísna pani učiteľka ma poslala do 

odpadkového koša, kde sa môj život 

skončil a aj Ďurkov, lebo ani on sa 

nezaobíde do zápisu triednej knihy. 

D. Pišta, VII.A 

Ahoj, Denis! 

     Som tvoje modro-červeno-biele 

tričko KIK. Vždy sa nudím, lebo na 

teba len tak visím, ale nikdy 

nezabudnem, ako si na mňa vylial 

kakao. Prosím, už to nikdy nerob. 

Prosím Ťa, prehovor Tvoju mamu, 

aby ma prestala dávať do tej práčky, 

lebo sa mi točí hlava  a potom mi je 

zle. Ale Ty ma vždy vyberieš. Stále 

budem Tvoje obľúbené tričko KIK. 

D. Pišta, VII.A 

Ach, to písmo! 

Ahoj, Kornélia! Prosím Ťa, píš 

krajšie! Nos ma do školy, aby si do 

mňa niečo napísala a učila si sa zo 

mňa. Keď to nerobíš a pani učiteľka 

sa zlostí, dostávate zlé známky. Tak 

sa snaž! Aby si mohla písať nové 

veci, poučky, cvičenia, cvičné diktáty 

a pod.. S láskou Tvoj zošit zo 

slovenského jazyka.  

K. Bujnovská, VII.A 

Vedeli ste? 

Pluto má menšiu rozlohu ako Rusko. 

 

Kolibríky sú jediné vtáky, ktoré vedia 

lietať dozadu. 

 

Nie je možné zadusiť sa tým, že 

zadržíš dych. 

Ročne sa vyrobí viac monopoly 

peňazí ako normálnych. 

 

V Los Angeles je viac aut ako ľudí. 

 

Ľudský nos dokáže rozoznať až 50 

tisíc vôní. 

 

Vážky majú životnosť len 24 hodín. 

Až 90% svojich snov zabúdame. 

 

1. počítač na svete vážil 18 ton.  

 

Google si prenajali ťavu, aby urobili 

Street view s púšti. 

 

Čokoláda je prírodný liek proti 

bolesti. 

 

Pravé meno Bruna Marsa ja Peter 

Gene Bayot Hernandez. 

 

Najťažším jazykom na svete je 

slovenčina. 

 

Pri počúvaní obľúbenej hudby si 

rýchlejšie spomeniete na vec, na ktorú 

sa snažíte spomenúť. 

 

Videohry vám pomáhajú 

k rýchlejšiemu rozhodovaniu sa 

v reálnom svete. 

 

Prvá PC hra bola TETRIS. 

Na Novom Zélande je viac oviec ako 

ľudí. 

 

Slovo škola sa vyvinulo zo starého 

antického výrazu pre prázdno a voľný 

čas. 
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Psychológovia  tvrdia, že keď 

priateľstvo trvá dlhšie než sedem 

rokov, bude trvať celý život.  

 

Najťažší človek v histórií vážil 

635kg.  

 

Vikingovia nenosili rohaté helmy. 

 

Komisára Rexa si zahralo celkovo 6 

psov. 

 

Čerstvo narodená panda neváži viac, 

ako šálka čaju. 

 

T.Š., IX.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

https://www.facebook.com/faktyczsk

?fref=ts 

https://www.facebook.com/viteze1?fr

ef=ts 

 

Mobil, mobil, mobil! 

Aj takto to niekedy vyzeralo u nás 

v IX.A

 

Aký majú na informačné technológie 

názor žiaci 8.A ? 

Ja a informačné technológie 

     Je to trochu zložitejšie. IT nie len 

mne, ale aj väčšine ľudí na Zemi 

zmenili život. Pre mňa je najviac 

zaujímavý počítač. Nevýhodou 

počítačov je to, že nemôže byť vždy a 

všade. Preto je tu vynález nazývaný 

smartfón. Je to vlastne vylepšený typ 

mobilu s dobrou dotykovou 

obrazovkou. Ich nevýhodou je, že ich 

uprednostňujú ľudia pred vlastným 

životom. Ďalší rozšírenejší IT vynález 

je tablet. Ten je niečo medzi 

počítačom a mobilom so strednou 

veľkosťou dotykovej obrazovky. Ich 

nevýhodou je, že tiež nie sú vreckovo 

prenosné, preto nie sú také rozšírené. 

No, samozrejme, informačné 

technológie nie sú iba tieto tri 

vynálezy. Je ich omnoho viac. 

Napríklad palubné systémy do auta, 

ovládanie elektrickej rúry, teplomery 

a množstvo zaujímavých vynálezov. 

Preto dúfam, že sa to bude naďalej 

rozvíjať. 

M. Jánošík, VIII.A 

Telefóny v škole 

     Ach, mobily! Niekedy ich mám 

plné zuby. Ľudia by mali začať menej 

používať svoje mobily. Čoraz 

častejšie počúvam v televízii, ako 

niekto si dal pokoj od elektroniky na 

týždeň, niektorý na dva a niektorý na 

mesiac. Ja si myslím, že mobily v 

škole by nemali byť zakázané. 

Niekedy môžu byť veľmi prospešné, 

ale žiaci by nemali používať mobily 

cez prestávku a už vôbec nie cez 

hodinu. 

Ja a informačné technológie 

     Informačné technológie sú veci, s 

ktorými sa rýchlo dostaneme k 

informáciám, ľuďom, hudbe, videám, 

aplikáciám, hrám, fotkám skrátka 

všetkému, čo chcete. Môžete si tam 

zablokovať dáta a rôzne údaje. 

Nevýhody sú napríklad, že sa na nich 

môžete stať závislí, môže vám niekto 

ukradnúť vaše osobné a dôležité 

informácie alebo vás niekto môže 

vydierať, šikanovať alebo iba hrozne 

urážať. Myslím si, že informačné 

technológie a internet sú dobrá vec, 

ale musíte ich vedieť používať 

správne.  

J. Smorada, VIII.A 

M. Kičura, VII.A 

Mobil 

     Bez mobilu sa neviem zaobísť. 

Nechápem, ako v minulosti nemohli 

mať mobil. Bez mobilu je ako žiť bez 

vody. Cez mobil môžeme 

komunikovať a písať si sms. Telefón 

ma v sebe veľa aplikácií: kalkulačka, 

Massangare je aplikácia na písanie 

správ po celom svete, fotoaparát, cez 

ktorý sa môžeme fotiť cez všelijaké 

efekty, kalendár a veľa iných dobrých 

aplikácii, dobrých hier. Ľudia sú 

závislí na mobile! Pes je najlepší 
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priateľ človeka a zmenilo sa to. Mobil 

je najlepší priateľ človeka! 

A. Ondrejková, VIII.A 

Ja a mobil 

     Mať mobilný telefón nie je už v 

dnešnej dobe nič výnimočné. Ráno 

nás budia. Ľudia telefonujú cestou do 

práce, v obchodoch, žiaci v školách. 

V mobilných telefónoch je zahrnuté 

množstvo užitočných vecí. Chcete sa 

napojiť na internet? Žiaden problém. 

Chcete si spraviť fotku? Retrika má 

mnoho efektov, ktorými si fotku 

môžete skrášliť. Môžete sťahovať 

hry, massangare, retricu, pesničky 

atď. V mobile sa nachádza aj 

kalkulačka, ktorá tiež mnohokrát 

pomôže. Pesničky, fotky si môžete 

navzájom posielať vďaka bluetooth. 

Väčšinu situácií by som si bez 

mobilného telefónu nevedela 

predstaviť, môžem sa naňho takmer 

vždy spoľahnúť.  

G. Kačurová, VIII.A 

Mobil 

     Ja bez mobilu by som si život 

predstaviť nevedela! Veľmi mi 

pomáha zistiť informácie na internete 

alebo  sa spojiť pomocou skype so 

sesternicou z Francúzska. Na mobile 

si dokážeme zlepšiť aj náladu vďaka 

muzike. Sú tam aj aplikácie, ktoré si 

môžete stiahnuť v obchod play. Moje 

obľúbené aplikácie sú messenger, 

facebook. V mobile si môžete spraviť 

pomocou fotoaparátu veľmi štýlové 

,,selfie,,. V mobile máte aj napr. 

kalkulačku, kalendár a keď máte 

niečo na práci, tak si to môžete 

zaznačiť do poznámok. V dnešnej 

dobe má mobil každý a ja nie som 

výnimka. 

B. Kuchčáková, VIII.A 

Hry 

     Málokto na Slovensku vie, že hry 

sú aj prospešné. Ak niekto povie, že 

hrá hry hneď je odsudzovaný a 

hovoria mu, že je gamblér. Oxfordská 

univerzita robila test. Rozdelili žiakov 

na 2 skupiny. Jedna hrala mesiac 

strieľačky a druhá hrala hru, kde sa 

staráte o rodinu. Po mesiaci im dali 

test. Tí, ktorí hrali strieľačky, 

reagovali rýchlejšie a čo je hlavné, to 

aj to bolo správne.  

T. Filičko, VIII.A  

 

Pozrite, koho môžete stretnúť, 

keď zájdete do našej školskej 

knižnice. 

Možno potom vymyslíte podobnú 

rozprávku aj vy? 

Kubova cesta okolo sveta 

     Kubo sa jedného dňa rozhodol, že 

pôjde do sveta. Zobral si šál,  do 

ktorého zabalil rôzne veci: mapu 

vyrezávanú do medovníka, 60 párov 

topánok, rukavicu na peniaze, ktoré 

nazbíja. Mal toho ešte veľmi veľa. 

Vytiahol medovníkovú mapu a vybral 

sa do sveta. Fúkal silný vietor. Zrazu 

zbadal dom, v ktorom sa svietilo. Bol 

to domček malej Heidy. Zaklopal 

a spýtal sa, či by nemohol u nej 

prespať, lebo veľmi prší a  začína 

fúkať silný vietor. „ Milý Kubko, 

samozrejme, že môžeš u mňa prespať. 

„ Ďakujem ti, Heidy, si veľmi dobrá,“ 

poďakoval Kubo. Ráno mu Heidy 

dala svojho Pegasa. „ Tu máš, Kubko, 

môjho Pegasa. Dobre mi ho opatruj! 

Keď pôjdeš späť, vrátiš mi ho,“ 

dodala Heidy. Kubo ju počúvol 

a vydal sa na cestu. Cestou stretol 

Snehovú kráľovnú, navštívil Aladina. 

Svojou zázračnou topánkou buchol po 

hlave ježibabu z medovníkovej 

chalúpky a tá hneď zaspala. Keď 

dojedol medovníky, pobral sa ďalej 

na cestu. Bol taký prejedený, že sa 

potkol, spadol a poriadne sa vyváľal 

v blate. Našťastie, už bol na ceste 

domov, keď ho Pegas doviedol do 

neba. Zhodil ho tam a odletel preč. 

Kubo, neborák, nevedel, čo má robiť. 

Keďže bol veľmi hladný, zjedol 

oblak, na ktorom sedel. To nemal 

robiť! Prepadol sa cez neho, letel ako 

stíhačka. Mal ale v niečom šťastie! 
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Spadol na svoju rodnú chalúpku. A to 

bol koniec! Koniec Kubovej cesty 

a koniec ich chalupy. 

L. Holotňáková, K.Kubíková, V.A 

 

Odpovede: 

1. Amazonský dažďový prales. 

2. Netopier. 

3. Indický 

4. Japonsko. 

5. Seizmograf. 

6. 1 rok. 

7. Za 28 dní. 

8. Mliečna cesta. 

9. Venuša. 

10. Jupiter. 

11. Kolibrík. 

12. Dromedár. 

13. 100. 

14. Nie. 

15. Amerika, Afrika, Európa, Antarktída, Ázia, 

Austrália.  
16. Nie. 

17. Merkúr, Venuša. 

18.  Sahara.  
19. Níl 

20.  Žmurkanie nám pomáha čistiť a chrániť oči. 

Odpovede:  

Športový kvíz:1b,2b,3c,4c,5a,6b,7b,8c,9c,10c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranostiky 
 

Suchý jún plní sudy vínom. 

 

Na svätého Norberta už zima ide do 

čerta. 

 

Ak je jún studený, sedliak krčí 

ramenami. 

 

Mráz na Petra stolovanie znamená na 

dlhšej zimy trvanie 

http://www.pixmac.sk/fotka/kvapka+vody/00007567865
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„Umenie života spočíva v tom, že sa 

učíme...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T R P P Ý N V O R A Č 
 O K S O H U S L E I E 
 K U L É O Ť A U F M S 
 S L O Z K M M Ý R Ú R 
 N H V I E Z D Y É M I 
 E C O A J U M E N I E 
 V E O M A P A I E A K 
 O S V M K Í N E D A A 
 L T S T O R O Č I E Ť 
 S A S A O P A T R N Ý 
 

            Čarovný 
 

Opatrný 
 Poézia 

 
Hokej 

 Refrén 
 

Denník 
 Rým 

 
Rieka 

   Hviezdy 
 

Mapa 
   Husle 

 
Slovo 

   Umenie 
 

Múmia 
   Upír 

 
Cesta 

   Storočie 
 

Hluk 
   

Pomoc 
 

Slovensk
o 
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Čo máš urobiť keď stretneš v lese 

medveďa? 

Nič!! 

Medveď sa o všetko postará!  

Milí spolužiaci, od prvého ročníka 

sme sa tešili, keď budeme na škole 

najstarší. Čas plynul rýchlo a náš 

čas na tejto škole sa pomaly končí. 

Prežili sme s vami 9 úžasných 

rokov života. Tento časopis je 

zároveň aj poslednou spomienkou 

na nás. Dúfame, že na nás budete 

spomínať v dobrom.  

S láskou, IX.A 

 

Ďakujeme, že ste si prečítali 

náš časopis! 

Titulná strana časopisu: T. Oravec, 

VII.A 

Redakčná rada: IX.A  

Grafická úprava: Matej Seman, 

IX.A 

 

 

 

 

 

Hurá, prázdniny!! 

Teším sa na vilomeniny. 

Oblievať sa budeme, 

bude koniec roka. Jéj! 

Pôjdeme aj do Tatier, 

na Spišskom hrade bude rytier. 

Na kúpalisku budem plávať, 

mamka sa bude opaľovať. 

Do bazéna skočím 

a mamku tam zhodím. 

M. Vaškeba, V.A 

Obrázok: K. Bujnovská 
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Výborné sú prázdniny 


