
  

Je to tu... 

A je tu koniec školského roka. My 

deviataci  sa budeme lúčiť so 

základnou školou. Často rozmýšľam,  

aké to bude lúčiť sa s touto školou 

a ľuďmi v nej.  Je ľahké povedať: 

„Zbohom a ďakujeme,“ ale bude to 

iné. Pre nás deviatakov to znamená 

viac. Našli sme si tu priateľov 

a naučili sme sa, ako nenápadne 

nazrieť spolužiakovi do písomky, ako 

sa uliať z telesnej výchovy, ako 

znášať prehry, no potom sa znovu 

postaviť na nohy a tešiť sa 

z víťazstiev. Taktiež sme sa naučili, 

akú hodnotu má priateľstvo aj keď 

často sme mali medzi sebou nezhody, 

ale to k tomu patrí, no  nie? Každý 

z nás má iný príbeh, ale niečo nás 

predsa len spája...Sme tím a držali 

sme spolu vždy, keď bolo treba. 

Týchto deväť rokov z nás spravilo 

ľudí, akými sme. Za chvíľu sa každý 

vyberieme svojou cestou, ale toto 

obdobie, tých našich deväť rokov, 

budeme mať navždy v srdci.  
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Opýtali sme sa... 

Téma: Včelárstvo 

Včelárstvo je amatérsky alebo 

profesionálny chov včelích kolónií, 

prípadne aj príslušná výroba medu a 

vosku a prípadne aj náuka o chove 

včelích kolónií a výrobu medu a 

vosku. Chovateľ včiel alebo odborník 

na včelárstvo sa nazýva včelár. 

Včelári sa starajú o včely na účely 

zberu medu a včelieho vosku, s 

cieľom opeľovať plodiny alebo na 

odchov včiel pre ďalších včelárov. Je 

dosť ťažko jednoznačne povedať, k 

čomu má včelárstvo bližšie – či k 

záľubám – koníčkom, 

poľnohospodárstvu alebo 

entomológii. Môžeme vo 

všeobecnosti povedať, že ku 

všetkému spomínanému má dosť 

blízko. 

Opýtali sme sa včelára niekoľko 

zaujímavosti o tomto zaujímavom 

koníčku, ktorému sa venuje mnoho 

ľudí. 

Akú starostlivosť si vyžadujú 

včely? 

Nie veľmi náročnú, stačia základné 

vedomosti, ktoré sa dajú nájsť aj na 

internete. 

Načo sú včely dôležité? 

Produkujú dôležité biologické 

produkty ako je med, včelí jed, 

propolis a vosk a opeľujú kvety. 

 

Ako sa vyrába med? 

Je potrebné odstrániť z plastov vrstvu, 

ktoru si včely vytvoria ako ochranu 

medu. Plasty sa potom daju do 

medometu, kde sa odstredivou silou 

vytočí a následne vyleje do fliaš. 

Aké sú potrebné pomôcky? 

Plasty, úle, dymák, ochranné 

oblečenie a pre výrobu medu aj 

medomet. 

Čím sú včely ohrozené? 

Vo voľnej prírode ich ohrozuje 

medveď, ale v domácom chove osy, 

myši alebo aj mravce. 

Ďakujeme za rozhovor. 

P. Kovalik, IX.A
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Prázdninové zážitky 

Prázdniny 

Ráno som sa zobudil o 5:55 hod. 

Dolu v kuchyni ma čakal ocko 

s raňajkami. Po raňajkách som sa šiel 

obliecť a pripraviť sa na výlet. Išiel 

som na výlet do Ružomberka na 

výstavu áut. Ráno o 7:10 sme vyrazili 

z domu. Bol som unavený, takže som 

v aute zaspal. Šiel som s mojou 

sesternicou a bratrancom. Moja 

sesternica  šoférovala, trochu som sa 

bál, ale nakoniec sme tam došli. 

Zaplatili sme vstup a šli sme pozerať 

na nové autá. Bola tam asi najlepšia 

výstava na Slovensku. Po výstave 

sme sa okolo 20:00 hod. šli najesť na 

večeru do McDonaldu. Po večeri sme 

sa vybrali domov. Domov sme prišli 

asi o polnoci, ale stalo to za to. 

Trochu som dostal krik od mamky, 

ale bol to super  výlet a plánujem tam 

ísť aj na budúci rok.  

K. Šromek,VII.A 

Hurá, prázdniny! 

Cez jarné prázdniny sme sa vybrali 

s mojou rodinou na prechádzku okolo 

Štrbského plesa. Cestovali sme 

vlakom. Keď sme tam dorazili, šli 

sme sa pozrieť na skokanské mostíky. 

Cestou sme stretli koníky a boli tam 

aj trhy. Rodičia nám zakúpili lístky na 

bobovú dráhu, bol to vynikajúci 

zážitok. Cestou naspäť ocko prišiel 

s nápadom o skrátenie cesty cez 

zmrznuté jazero. Niektorá časť nebola 

úplne zamrznutá, bola tam cestička od 

bežkárov. Vyskúšali sme to aj my. 

Mojej sesternici sa pod nohami začal 

podlamovať ľad. Rýchlo cez neho 

prebehla ako strela. Našťastie bola 

hneď na brehu. Po rýchlej ceste po 

jazere prišiel čas obeda. Po 

vynikajúcom obede nás čakala cesta 

domov. Vo vlaku sme sa kochali  

pohľadom na krásnu tatranskú 

krajinu. Domov sme prišli až neskoro 

večer. Bol to super deň. 

J. Antol, N. Soľanová, VII.A    

 

 

 

Netradičné  prázdninové 

stretnutie 

Ráno som sa zobudil, najedol som sa 

a s kamarátmi sme šli do lesa. Boli 

sme skoro pri Domaňovciach. Šli sme 

okolo poľa a videli sme svorku vlkov. 

Keď sme ich videli, tak sme začali 

utekať na lúku. Na lúke sme si 

spravili oheň a opiekli slaninu, potom 

sme šli domov. Po ceste domov sa 

môj pes rozbehol do lesa a začal 

štekať. Potom sme počuli krochkanie 

divých svíň. Tak sme začali utekať a 

po chvíli došiel aj pes a šli sme 

domov. 

D. Dzurilla, VII.A  

Hurá! Prázdniny! 

Jedného krásneho letného dňa sme sa 

s rodinou vybrali do Tatier. Na 

Štrbské a Popradské pleso. Bola to 

dlhá túra. Šli sme tam pešo. Príroda 

naokolo bola prekrásna. Na 

Popradské pleso sme šli po úzkom 

kamennom chodníku. Nebolo to 

príjemné. Myslela som, že spadnem 

dole, kde sú kamene, stromy, rôzne 

konáre… Stálo to za to. Na Štrbskom 

plese sme sa len poobzerali. Zaujali 

nás najmä hotely. Na Popradskom 

plese sme urobili jeden okruh okolo 

jazera. Samozrejme, mali sme so 

sebou aj plecniaky a v nich vodu a 

nejaké jedlo. Po okruhu sme si dali 

menšiu prestávku. Na chvíľočku sme 

si sadli a oddýchli si. Bola to dlhá 

túra. Bolo načase ísť naspäť. Vracali 

sme sa dole po asfalte. Konečne obed. 

Po takejto dlhej túre to padne vhod. 

Bol to skvelý deň. Síce sme museli 

ráno vstávať skôr, ale stálo to za to. 

Tatry sú pekné. Aj okolie je pekné. 

Na konci nášho výletu  sme sa 

zastavili v Kežmarku na zmrzlinový 

pohár. V lete to bolo skvelé 

osvieženie. Domov som prišla 

unavená a zároveň aj s množstvom 

zážitkov v hlave. 

S. Berková, VII.A 

Kto koho venčí

 

V roku 2016, cez letné prázdniny, 

keď slnko na nádherne svietilo, som 

vybehla so psíkom von. Bolo to malé 

šteniatko „ Miuša“. Išla som ju 3 
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vyvenčiť. Vtedy sa to stalo! Zrazu sa 

rozbehla za srnkami, ktoré sa pásli na 

lúke. Ja som ju nevedela stopnúť. 

Mamka sa usmiala a zakričala : „ 

Mia, Mia,Mia,Mia !!!“ Mia sa zľakla 

ozveny, a preto utekala rýchlo ako 

blesk domov. A odvtedy počúva 

mamku.  

M. Šofranková, IV.A 

Zvieratá na prechádzke 

V jednu júlovú sobotu prišli po mňa 

Tobias a Boris. Šli sme na prechádzku 

na pole, kde bola veľká kopa sena. 

Došli sme ku vyhliadni. Odrazu sme 

počuli praskať seno. Boris sa pozrel 

nad seno a videl, že tam bola veľká 

hnedá guľa, ktorá behala veľmi 

rýchlo. Zistil sme, že to je diviak. 

Tobias zakričal: „Diviak!“  Všetci 

sme sa rozbehli domov. Aby toho 

nebolo málo, asi o hodinu nám po 

ceste k bratrancovi  prebehol cez 

cestu veľký jeleň. 

D. Bašista,V.A  

 

Hodinky na švorkolke 

Bol pekný slnečný deň. Rozhodol 

som sa, že sa pôjdem s kamarátmi 

povoziť. Zavolal som  Sama, ktorý 

má štvorkolku a on taktiež zavolal 

Jakuba a šli sme. Boli sme na prašnej 

ceste a Samo začal robiť hodinky aj 

s Kubom, ktorý sedel vzadu. Robil už 

tretie alebo štvrté kolo a koleso sa mu 

zaseklo na hrudke  blata. Celá 

štvorkolka sa prevrátila aj 

s kamarátmi. Kričali o pomoc, lebo 

Samo ju držal nad sebou iba nohami. 

Hneď som pribehol a pomohol im. 

Nakoniec sme ju prevrátili. Oni boli 

v poriadku so zopár modrinami, len 

štvorkolka bola trochu zničená 

a dokonca vypadla z nej aj batéria. 

Nakoniec sa nám ju podarilo dať späť 

na kolesa  a naštartovať ju. Spokojne 

sme došli domov.  

K.Šromek, VII.A 

 

Môj super zážitok 

Raz som bol s Damiánom Dzurillom 

na Odorici, ale šľapali sme hore na 

bicykloch. Vyšli sme hore a stretli 

sme tam Samuela Čaju a Dávida 

Štupáka. Boli tam na motorke. Bolo 

tam všade posadené a voňalo tam po 

benzíne. Posedeli sme si tam s 

Damiánom, poobzerali sme sa po 

okolí, a potom sme sa s Damiánom 

pomodlili, lebo Damián mal strach, že 

niekto z nás spadne. Zrazu  sme videli 

uja Drabika. Veľmi sme sa zľakli. 

Začalo nám silno búšiť srdce. A 

zabudol som povedať, že bolo 

nádherné počasie. Ujo Roman šiel cez 

les veľmi rýchlo. S Damiánom sme sa 

pobrali na cestu dole do dediny. Išiel 

som prvý, lebo Damián chcel vedieť, 

ako budem skákať. Išiel sme veľmi 

rýchlo a skákali sme všade, kde sa 

dalo. Nakoniec sme vyšli na lúku, 

rozbeholo ma to ešte viac. Nevidel 

som Damiána, kde je. Ale vedel som, 

že ma dobehne a že sa mu nič nestalo. 

Došli sme šťastne až do dediny a 

nikto z nás nespadol. Na tento zážitok 

nikdy nezabudnem.  

T. Šromek, V.A 

 

Môj  veľký deň 

Skoro každú nedeľu chodíme niekam 

na výlet. Mamka mi vždy vraví: 

„Nebuď zvedavá, choď sa obliecť, 

najesť, odchádzame!“ Tak sme sa so 

sestrou poobliekali, naraňajkovali 

a utekali do auta. Od zvedavosti nás 

skoro rozpučilo, pretože sme niečo 

tušili. No poviem vám, cesta bola fakt 

dlhá! Šli sme možno až na koniec 

sveta. Niekde za Michalovce. Trochu 

sme poblúdili. Zastali sme pri 

nejakom dome. Mamka pripomenula: 

„No, utekajte, ujo vás volá.“ Ale veď 

my ho nepoznáme, pomyslela som si. 

No netrvalo to dlho a už aj sme šli za 

ním, pretože sme zbadali, že ujo má 

na rukách krásne biele klbko! Keď 

mama začala to klbko poriadne 

kontrolovať, obzerať a nakoniec 

vytiahla peňaženku, bolo to jasné! 

Mamiiiiiiii, budeme mať psíííííka? 

Ánooooo! Prosíííííím! A tak to bol 

môj, teda náš najkrajší prazdninový 

deň. M. Šofranková, IV.A 
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Príroda okolo nás 

Papagáj 

Jedného dňa sme išli  do Liptovského 

Mikuláša do kontaktnej ZOO. Kŕmili 

sme zvieratá. Došli sme k papagájom, 

ale museli sme čakať v rade, aby sme 

sa konečne dostali dnu. Ocko chytil 

papagája a dal ho Dávidkovi. Papagáj 

vtom vyletel a ani neviem ako a bol 

na mne. Najprv som ho hladkala, 

vtom pustil spŕšku na moje nohavice. 

Bolo to nechutné! Ocko, mamka, 

Dominik a Dávidko sa mi smiali. 

Potom sme išli do auta a ocko mi 

povedal, že sa mám prezliecť. Ale 

nohavice mi najprv museli rodičia 

kúpiť v najbližšom obchode. Keď 

sme prišli z výletu, išli sme k babke. 

Babka sa len na tom všetkom 

zasmiala. Z výletu som prišla veľmi 

unavená, ale nadšená. 

T. Orlovská,V.A  

 

 

Les v jeseni 

Najkrajší je les v jeseni. Zvuky 

prírody počuť na každom rohu. 

Vtáčiky spievajú rozmanité piesne.  

Navôkol počuť zvuk čľupkajúcej 

vody, ktorá padá z malinkých 

vodopádov rovno do potôčika. 

Slnečné lúče sa predierajú cez stromy, 

aby mohli osvetliť aspoň nejakú tú 

časť lesa. Zo stromov sa pomalinky 

spúšťajú na zem listy rôznych farieb. 

Okolo klzkých kameňov posiatych 

machom si spokojne poletuje farebný 

motýlik. A ja sedím na deke 

a pozorujem túto krásu prírody 

zblízka. 

T. Bosáková,VIII.A 

 

Divá sviňa 

Raz v zime, keď som ešte bola malá, 

mi ocko čítal rozprávku. Náš sused 

volal ocka vonku, aby sa šiel na niečo 

pozrieť. Keď vyšli von, v záhrade 

bola veľká divá sviňa. Spolu 

s mamkou sme sa pozerali von,  ale 

bolo zle vidno, lebo bola už tma. 

Videli sme tam len veľkú tmavú guľu. 

Po piatich minútach odišla. 

E. Jakubcová,V.A  

Záhrada v jeseni 

Bol krásny jesenný deň. V našej 

záhrade som sa cítila ako 

v kráľovstve. Vonku fúkal 

nepríjemný  jesenný vietor. Tráva 

bola mäkká ako vankúš. Listy začali 

pomaly opadávať. Záhrada voňala 

ako cukríky. Na trávu začala padať 

rosa, ktorá vyzerala ako lupienky. 

Ruže pichali ako nôž. Boli veľmi 

ostré. Kvety a rastliny sa začali 

skrývať. Naša záhrada v jeseni bola 

neskutočne krásna. 

T.Oravocvá, VIII.A 

Vražedná včela 

Bol pekný deň. V triede bolo horúco, 

a tak som otvoril okno. Zrazu dnu 

vletela osa. Snažili sme sa ju zabiť. 

Dievčaťa pišťali, keď okolo nich 

preletela. Kamarát Dávid do nej 

buchol rukou a uštipla ho,  ale nezabil 

ju. Ja som zobral papuču a hodil som 

ju po nej. Zabil som ju. Cítil som sa 

ako hrdina. Bol som na seba hrdý, 

trieda ma považovala za včelieho 

zabijaka. Za moju včeliu zabijaciu 

kariéru som v triede zabil za jeden 

deň viac ako tri včely. Bol to pekný 

deň. 

K. Šromek, VII.A 

 

Záchrana v pravej chvíli 

Ako sme s kamarátom 

zachránili mača 

Bol teplý letný deň. S  kamarátom  

sme sa zabávali u  nich na dvore. Ani 

sme si nevšimli, kedy sa zamračilo a 

začalo pršať. Chceli sme sa schovať 

dnu a vtom sme počuli mňaučanie. 

V kríkoch sme zbadali malé 

mačiatko. Bolo veľmi plaché, nedalo 

sa chytiť. Všimli sme si, že bolo 

vyhladované. Kým som ju dával do 

klietky, aby neušlo, kamarát doniesol 

trochu mlieka v miske. Nechali sme 
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ho a išli dovnútra. Cez okno sme 

sledovali, ako pije mlieko. Keď sa 

vyčasilo, vyšli sme von a snažili sa ho 

chytiť. Nakoniec sa nám to podarilo. 

Zvyklo si na nás a nazvali sme ho 

Garfild . Dodnes sa oň staráme.    

Š. Faltin, VII.A 

Čistenie lesa 

     V sobotu poobede mi zazvonil 

telefón. Kamarátka sa ma opýtala, či 

by sme nešli čistiť náš les. 

Odpovedala som jej áno. Tak sme sa 

stretli. Vzala som si so sebou 

igelitové vrecká a rukavice. Chodník 

nás zaviedol k lesu, kde sa pripojili aj 

ďalší kamaráti. Počas zbierania  

odpadkov sme  zrazu  začuli zvonenie 

zvoncov a za nami stálo stádo oviec. 

Začali sme utekať po lúke, ale ovce  

si nás nevšímali a pasúc sa vyšli na 

najbližší kopec. Obzreli sme sa seba, 

ale ovce si nás stále  nevšímali, tak  

sme so smiechom  pokračovali v 

čistení. Boli tam aj staré roztrhané 

montérky, kúsky nejakého oblečenia 

a kopec iných odpadkov. Nazbierali 

sme dve plné vrecia. Mrzí ma, že 

ľudia takto znečisťujú naše krásne 

lesy.  Dúfam, že sa ľudia o nich budú 

viac  starať.  

N.Soľanová,VII.A 

 

Záchrana života 

Mala som 10 rokov. Raz som išla zo 

školy. Vždy chodím popri ceste. 

Zrazu som zazrela niečo chlpaté na 

ceste, tak som šla bližšie a zistila som, 

že to je pes. Bolo ešte šteniatko a bolo 

krásne. Kým som sa spamätala, tak 

nejaký šialenec išiel hrozne rýchlo 

a v poslednej sekunde som zobrala to 

šteniatko z cesty. Stihla som to! Mám 

ho a nič sa mu nestalo. No čo s ním 

teraz? Rodičia mi psa nedovolia, lebo 

už máme dvoch. Tak som šla domov 

oznámiť to rodičom, aj keď by som si 

ho chcela nechať. Rodičia mi 

povedali,že sa opýtajú ľudí v dedine 

a že zatiaľ bude u nás. Hrala som sa 

s ním a vtom mi prišlo na um, že mi 

je povedomé. Išla som s ním na 

prechádzku a zvonila som všetkým na 

jednej ulici. Nikto o ničom nevedel, 

až zostal posledný dom a BINGO! 

Bol to ich pes, pozvali ma dnu, no 

odmietla som. A opýtala som sa, či ho 

môžem chodiť navštevovať. Súhlasili, 

bola som rada. Tento deň bol 

prekrásny. A až doteraz k nemu 

chodím skoro každý deň. 

D.Albertová,VII.A 

Záchrana psíka 

Raz sme išli von a bolo tam maličké  

šteniatko. Bolo čiernej farby . Zobrali 

sme ho. Bolo maličké, taká 

machuľka. Psík sa celý triasol. Dali 

sme mu meno „ Noir  (Nuan) to 

znamená po francusky  čierna. Bol to 

psík podobný plemenu yorkshirsky 

teriér. Chodil pomaly, bál sa 

všetkých. Dávali  sme mu jesť 

a okolo neho behala „Vika, to bol náš 

druhý psík. Raz  v noci zavýjal a ráno 

už nebol doma. Dúfam, že si našiel 

domov. 

M. Vaškeba, 7.A 

Modlitba 

Pane, ďakujem Ti, že som zdravá a že 

mám takú dobrú rodinu. Prosím Ťa, 

daj jedlo deťom v Afrike, aby sa cítili 

ako v rozprávke. Daj, aby všetci 

pocítili Tvoju lásku a aby v Teba 

verili. Ďakujem Ti, že si ma vypočul.  

Ďakujem Ti, Bože, za tento deň, že 

som sa doňho mohol zobudiť a že 

v ňom som. Ďakujem za dary, ktoré 

mi dávaš, že ma vždy a všade 

požehnávaš, že mi podáš pomocnú 

ruku a chrániš ma od všetkého zlého. 

Ďakujem, že mi ukazuješ správnu 

cestu a že si vždy 

pri mne. Daj mi 

silu lásky 

a pomoci, aby som 

to v mojom živote 

zvládol. Ďakujem. 

Žiaci VIII.A 

Vlastná tvorba 

O Kubovi a Jankovi Hraškovi 

Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden 

chlapček. Volali ho Janko Hraško. 

Neďaleko, teda  za troma horami a 

troma dolinami, žil Kubo. Jedného 

dňa bol Janko Hraško odniesť otcovi 

obed. Plavil sa na lyžičke po vode. 

Práve vtedy šiel okolo potoka Kubo. 

Kubo si všimol malý hrášok v lyžičke 

plaviť sa po vode. Zobral si ho a 

Janka si vopchal do vrecka. Kubo bol 

práve na vandrovke. Hľadal svoju 

tetu. Bola to mama nášho Hraška. 

Janko Hraško odrazu nevedel, kde je. 
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Vo vrecku bola obrovská tma. Obaja 

vôbec netušili, že sú  rodina.  Kubo 

svoju tetu našiel a zistil, že ten hrášok 

je jeho bratranec. Prekvapený Kubo 

naučil Janka Hráška rôzne fígle. 

Spolu chodili po svete. Boli napríklad 

v Amerike, Afrike atď. Stali sa z nich 

nerozluční kamaráti. 

K.Kurtová, I.Semanová, V.A 

 

Kamaráti 

Bol raz jeden ježko, ktorý plakal, že 

nikto sa s ním nehrá, lebo sa  každý, 

koho stretol, na ňom pichol. Ale 

jedného krásneho rána sa ježko išiel  

napiť k rybníku a uvidel korytnačku. 

Korytnačka sa ho spýtala, či nevie, 

kde býva lišiak Fero. Fero bol lekár 

a korytnačku bolela nôžka. Ježko 

povedal: ,, Áno, pravdaže, viem, ale 

on je klamár! Ja by som ťa možno 

vyliečil. Naposledy, keď niekto išiel k 

nemu, tak už sa odtiaľ nevrátil živý, 

lebo ho zjedol. ˝ Korytnačka sa zľakla 

a povedala ježkovi: ,, No a ty vieš 

liečiť? ˝ ,, Áno, pravdaže viem . ˝ Tak 

korytnačku ježko vyliečil a povedal, 

že môžu  byť kamaráti. Korytnačka, 

pravdaže, súhlasila. A povedal: ,, Tak 

môžeš prísť  na večeru. ˝ Ježko 

súhlasil a korytnačka povedala 

ježkovi, kde býva. Ježko prišiel večer 

a korytnačka Barborka ho čakala 

hneď pred domom. Ježko Maxím 

prišiel k nej a povedal: ,, Ahoj, 

korytnačka Barborka! ˝ Ahoj, ježko 

Maxím. ˝ Dlho sa nevideli, tak sa 

postískali. Stali sa z nich veľkí 

kamaráti, lebo ani s korytnačkou sa 

nikto nechcel hrať. Problém bol 

v tom, že keď sa do nej niekto buchol, 

tak mal každý obrovské modriny. 

Stali sa z nich najlepší kamaráti. 

Chodili spolu do školy.  

T.Taratutová, V.A 

 

Ja som ... 

Som Kika, mám  11 rokov. 

Som šialená a múdra, to vie každý 

z nás. 

Som Kika, mám 11 rokov. 

Reč mám rýchlu ako taký slon, 

nedobehneš ma, ani keď  budeš 

chodiť na maratón. 

Som Kika, mám 11 rokov. 

Som šialená a múdra, to vie každý 

z nás. 

Som  podobná ako naša kačka, 

správam sa ako puberťačka. 

V ruke držím mobil, je to srdcovka 

moja. 

Babka mi hovorí, 

že je to kýbel  hnoja. 

Vlasy mám hnedé, tie mi vždy stoja, 

je to skoro ako metla moja. 

Mama mi hovorí, že som papuľnatá, 

ale ja si myslím, že som skvelá baba, 

aj keď som mladá žaba. 

 K. Wagnerová, V.A 

 

Snežienka 

Ja som prvá snežienka, 

mám studené kolienka. 

Sniežik ešte i tu i tam, 

a ja sa na svet pýtam. 

Domček 

Ja som domček maličký, 

stojím vedľa studničky. 

Studnička je priezračná, 

chodia ju piť zvieratká. 

Psíček 

Ja som psíček maličký, 

skryjem sa do papučky.  

Papučka ma zahreje,  

a preto mi dobre je. 
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Lístok na strome 

Lístok visí na strome, vietor ho kýve 

hore, dole. 

Odkýval ho do diaľky, kde rastú 

voňavé fialky. 

Fialka ho videla, hneď oči aj zavrela

 

Slniečko 

Slniečko svieti na celý kraj, zohrieva 

nás lúčmi. Všade je raj. 

Všetko pekné  teplé  je, a preto sa 

slniečko raduje.  

Kvietky pekne rozkvitli, vôňou 

svojou každú včeličku vábili. 

Včielka pekné bruško má, a preto letí 

do úľa. 

T. Orlovská,  IV.A 

 

 

Princezná z komnaty 

Bola jedna nitka malá, 

ihlu veľmi rada mala. 

Šili spolu krásne šaty, 

pre princezné z 

tej komnaty. 

 

Princezné sa pripravili, 

na bál krásne ošatili. 

Do tanca sa jedna dala, 

s krásnym princom tancovala. 

 

Do oka si oni padli 

a mali sa veľmi radi. 

Po bále sa stretávali 

a čo by ste nečakali? 

Bola z toho láska, 

ba aj veľká svadba. 

Radoval sa otec, mať, 

že ho môžu volať zať. 

Žili oni život pekný, 

mali aj dve krásne deti. 

Ďalej ten ich život plynul, 

kým sa celý nepominul. 

V.A 

Lentilky 

Pohádali sa raz medzi sebou žltá 

a červená lentilka. Žltá lentilka 

tvrdila, že je najkrajšia, červená zasa, 

že je ešte krajšia a najlentikovatejšia. 

Lenže to sa nepáčilo modrej, hnedej 

a zelenej. Všetky o sebe tvrdili, že sú 

najkrajšie a najlentikovatejšie. 

V škatuľke nastal šramot, lentilky 

o seba narážali. Chlapček, ktorý mal 

škatuľku vo vrecku, iba krútil hlavou. 

Od strachu, aby sa mu nevysypali, ich 

rýchlo zjedol. Všetky boli dobré. 

K. Kurtová, V.A 

.Páčilo sa nám... 

Netradičné vyučovanie 

Dňa 19. 4. 2017 našu školu navštívili 

psy so psovodmi zo ZVJS (Zbor 

väzenskej a justičnej stráže) Levoča. 

Predviedli nám, ako naučiť psa 

povely ako sadni, ľahni, k nohe, 

štekaj ... Ale keďže títo psi sú 

expertmi na vyhľadávanie drog, tak 

nám  ukázali, ako ich vedia nájsť. 

Psovodi vždy za splnenú  úlohu  psa 

odmenili pamlskom. Nám sa to určite 

veľmi páčilo, pretože sme sa 

dozvedeli nové zaujímavosti. 

D. Dzurňák, IX.A 

 

Rysavá jalovica 

Divadelné predstavenie. Bolo to 

dobré.  Zaujal má na ňom príbeh. 

Veľmi sa mi páčili herci, ako to hrali. 

Vtipné boli scénky. Herci boli 

perfektní.. Môj dojem bol výborný. 

K. Šromek,VII.A 

 Herci boli skvelí.  Väčšina scénok 

bola vtipná. Š.Faltin, VII.A 
Vs

1

1

2

2

Vs

1

1

2

14 

 
15 

 



  

 Bolo to zaujímavé  a miestami 

veľmi srandovné. Zaujal ma herecký 

výkon, ktorý bol úžasný. Veľmi sa mi 

páčila babka s barlami, ktorá 

predvádzala bojové umenie. Vtipný 

bol herec, ktorý si chcel kúpiť rysavú 

jalovicu. Môj dojem: myslím, že sa to 

deťom aj učiteľom páčilo. Bolo to 

super. 

 

N. Soľanová, VII.A 

Bolo to zaujímavé. Vtipné boli scény. 

Herci boli fantasticki. 

S. Smoleňák, VII.A 

 

Bolo to super. Herci boli vtipní. 

Zahrali to veľmi dobre. 

V. Šarisská, VII.A

 

V. A 

Páčilo sa nám: Ninja babka, ktorá 

bila dvoch  chlapov. Ako vydávali   

chlapci tie zvuky: iá, a kikiriki a 

dievčatá zvuk sliepky.Policajtka sa 

nám páčila. 

VI.A 

Páčilo sa nám: Predstavenie bolo 

zábavné. Najviac sa mi páčil Adam 

Krt, ktorý predával kapce. Nepáčil sa 

mi dym, ktorý vypúšťali. Adam Krt 

býval v dedine Adamová. V dedine sa 

každý muž volal Adam a každá žena 

Eva.  

A. Bryndzová: VI.A  

Najviac sa mi páčila stará babka. 

Chcela by som ešte na to ísť. Bolo to 

vtipné. Nepáčil sa mi ten dym. Všetci 

sa tam volali Adamovia a Evy. 

D. Vagnerová, VI.A 

Bolo to skvelé, na začiatku tam boli 

Adam a Eva. Potom ešte aj krava. 

Adam  Eve kúpil srdce a z toho srdca 

bolo vrece bryndze a medu.                                                                                                                                   

P.Ondrejka,VI.A 

Divadlo bolo o tom, že Adamova 

žena Eva poslala na jarmok svojho 

muža predávať krpce. Obaja boli 

z Adamovej.  Cestou späť ho Eva 

požiadala, aby kúpil škoricu, cukor, 

kávu atď. Adamovi žena pripomínala, 

aby domov prišiel triezvy. Po ceste 

z jarmoku stretol predajcu jalovice. 

Ich stretnutie nedopadlo najlepšie, 

lebo to šli neskôr osláviť.  

                                                                                                                                        

D. Kešelák. VI.A 

Papierožrút 

Kde bolo, tam bolo, v 5.A triede na 

polici sedelo veľké čudo. Žiaci mu 

dali meno Papierožrút. Bola to veľká 

škatuľa. Bola modrá, s veľkými 

zvedavými očami. Na všetkých v 5.A 

vyplazoval jazyk. Hlavne na učiteľov. 

Z hlavy mu vytrčali papierové vlasy. 

 Jedného dňa sa Papierožrút zapojil 

do súťaže. Dali sme ho na chodbu. 

Okolo neho boli všade jeho kamaráti. 

Raz, keď sme prišli do školy, 

Papierožrút tam nebol. Hľadali sme 

ich všade. A na koniec mali DISCO v 

našej triede. Boli sme radi, že sa našli. 

K. Kurtová V.A  

alebo... 

Jedného dňa bola v škole veľká súťaž. 

Samozrejme, že sa do nej zapojil. 

Postavil sa na chodbu a vedľa neho 

jeho súťažiaci nepriatelia. Súťažilo sa 

o najkrajšieho papierožrúta. 

Bohužiaľ, nebol prvý, ale bol aspoň 

na 3. mieste. 

I. Semanová,  V.A 
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Prečítali sme 

Poškoláci 

Jedno dievča menom Šárka sa dostala 

do poškoláckej  tiredy. Zoznámila sa 

s Norom, Rikom a Silviou. Nútili ju 

robiť veci, ktoré nechcela, napríklad 

dostať pätorku. Jedného dňa sa 

vkradli do školy. Šárka sa záľubila do 

Nora.  

 

D. Dzurilla,VII.A 

Poškoláci je super kniha. Hlávnou 

postavou je Šárka. Nejakým 

zvláštnym dôvodom sa dostane do 

poškoláckej triedy. Spozná nových 

ľudí, s ktorými sa skamaráti.  Nora 

Silviu a Rikiho. 

Musím povedať, 

že táto kniha je 

zábavná. 

S. Berková, VII.A 

Táto kniha bola zábavná. Vystupujú 

tam štyria tínedžeri: Noro, Riki, 

Silvia a Šárka. Šárka je najlepšia 

žiačka. Pokiaľ ju nezmenia poškoláci. 

Poškoláci jej kážu robiť veci, ktoré sa 

jej nepáčia. Šárka sa záľubi. 

K. Šromek, VII.A 

 Traja tínedžeri večne provokujú 

učiteľov svojím správaním aj 

prístupom ku školským povinnostiam. 

Noro, Riki a Silvia sú v poškoláckej 

triede. Jedného dňa sa medzi nimi 

ocitne aj vzorná žiačka Šárka. Po 

istom čase sa Šárka spriatelí s Norom, 

Rikim a Silviou. Táto kniha ma 

zaujala. 

S.Semanová,VII.A 

Táto kniha bola dobrá. Páčila sa mi 

hlavná hrdinka Sárka, ktorá je 

zodpovednou žiačkou, aj to, ako 

neskôr skončila v poškoláckej triede 

a zoznámila sa s Rikim, Norom 

a Silviou. Spolu zažili plno zážitkov.  

L. Holotňáková,VII.A 

Na čo sa dá využiť ponožka ? 

-na nohu  

-na ozdobu 

-na strašiaka 

-na chytanie rýb z vody  

-na uši       

-na ruky  

-na predaj 

-na umývanie 

-na dom pre škrečka  

-na hranie 

-na kľučku kvôli hygiene 

-ako gumku na vlasy  

-na peračník  

-na hlavu 

-na peňaženku  

-ako náramok  

-ako sitko 

-ako vrecko  

V.A 

 

Aká bude obec Spišský Hrhov 

o 20 rokov, keď ja budem 

dospelá? 

Ja si myslím že Spišsky Hrhov o 20 

rokov bude veľké mesto. Pretože už 

teraz sa rozrastá. Bude tu veľa ľudí, 

veľa detí. Pre detí tu bude veľké 

ihrisko s pieskoviskom  a preliezky. 

Pre mládež bude veľká a moderná 

posilňovňa a pre rodiny budú 

obrovské reštaurácie. Škola bude 

moderná a namiesto písania bude mať 

každý tablet alebo notebook. V škole 

bude obrovský bufet s ovocím, 

zeleninou, bagetami, džúsmi, 

ochutenými mliekami a sladkosťami. 

V škôlke to bude čoraz modernejšie. 

Obec alebo teda mesto bude mať aj 

nemocnicu. Bude tam očná klinika, 

detská pohotovosť a aj pôrodnica. 

Seniorom sa budú rozvážať obedy 

a aj nákup. Bude tu pumpa a kaviareň. 

Veľké nákupné centrum, ktoré bude 

mať tri poschodia s obchodmi. 

Doprava nebude iba autobus, ale 

MHD, električky, vlaky. Denne tu 

prejde veľa áut. Kino bude veľké, 

premietať sa tam bude v 3D, 2D, 5D.  

Pukance a pitie si budú môcť nabrať 

sami. 

D. Albertová,VII.A 
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No.... veľa sa zmení už teraz máme na 

dedinu  moderný život. Napríklad 

máme kúpalisko. To v obyčajnej 

dedine nenájdete. Dedina požičala 

nové dopravné prostriedky. Sú to 

pedálovacie káry a Segway. Tak 

skrátka v normálnej dedine prevláda 

farmársky život. Postavia sa nové 

domy, dedina sa bude rozrastať. 

V budúcnosti ľudia budú všetci, či 

starí či mladí, jazdiť na segwayoch. 

Žiadne autá nebudú, aj keď budú, tak 

nejaké lietajúce.  

Jakub Kaščák,VIII.A 

 

Poznáte tieto pranostiky? 

1.maj - ak na prvého mája večer prší, 

bude celý rok pekne. 

4.máj - svätý Florián si ešte môže 

nasadiť snehový klobúk. 

7.máj - Stanislav ráňa orechy.  

12.máj -  

Jasnými dni Pankráca a Urbana bude 

oberačka viníc požehnaná. 

13.máj 

Pred Servácom niet leta, po Serváci 

niet mrazu. 

15.máj 

Keď prejde zamrznutých kuchárka, 

sadieva sa paprika. 

Ak hrmí, keď je mesiac na Raku /22. jún 

až 22. júl/, bude sucho a čerešne obrodia. 

Ak sa v júni blýska, hrmí, roľník si 

spokojne podriemkáva. 

Júnová búrka má krátke trvanie. 

Júnové večerné hrmenie, rýb a rakov 

nadelenie. 

Keď hrmí v júni, žito bude mať hrubé 

zrno. 

Koľko búrok v júni, toľko hmiel v marci. 

11. 6. Na svätého Barnabáša, búrky často 

strašia. 

24. 6. Keď do Jána bolo málo búrok, od 

Jána ich bude viac a najviac vo Psích 

dňoch /24.7 až 24.8, v týchto dňoch sa 

objavuje na oblohe hviezda Sírius, Veľký 

pes/. 

29. 6. Deň Petra Pavla príroda častuje 

búrkami, ale zem ožíva hríbmi. 

Zdroj: http://www.epocasie.eu/pranostiky/6/jun 

Zaujímavé slovíčka 

v spišskom nárečí 

kapura, gruľa,špiglo, bigľajs, šerplik, 

šurc, murna, oblok, lancuch, kačur, 

šopa, polefka, šmeci , puľka, ceľe, 

petruška, ganek, diľe, jarek, graty, 

bandurky, fusekle.  

 

https://www.google.sk/search?q=starod%C3%A1vn%C3

%A1+%C5%BEehli%C4%8Dka&rlz=1C1IRFF 

Zasmejme sa  

o Jožo vraví, že radšej by sedel  

v base ako v škole. Pani 

učiteľka sa spýta prečo, Jožo 

odpovie: 

- No v base viem, za čo sedím, 

ale v škole musím sedieť a 

neviem prečo.  
 

o Jedného dňa ide dedko s 

vnukom do parku. Sedia na 

lavičke dve, tri hodinky a 

vtáčiky pospevujú. Zrazu sa 

vnuk spýta: 

"Dedko, necítiš nejakú 

zdochlinu?" 

"Dedko?" 

"DEDO!!"  

o  
 

o Na Helloween kričím na 

manželku:  

- Zlatko, pri dverách je nejaká 

čarodejnica, čo mám urobiť?  

- Daj jej nejaké sladkosti a 

pošli ju preč! - vraví 

manželka. .  

A odvtedy sa so mnou svora 

nerozpráva.  

 

o  
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o Príjde starček na stanici k 

pokladni a hovorí 

pokladníčke: 

- Prosím si jeden lístok. 

- A kde ho chcete? 

On natiahne ruku a povie: 

- Sem, do ruky. 

 

o Jano, požičaj mi desať vedier 

vody! No a čo, ty nemáš 

vlastnú studňu? Mám, padla 

mi do nej svokra a vodu má 

iba po bradu! 

 

o Vážený užívateľ! 

Zväz astronómov Slovenska 

Vám s okamžitou platnosťou 

zakazuje v noci vychádzať 

von. Lesk Vašej plešiny nám 

ruší teleskopy. 

 
 

o "Ocko, zvýšili cenu cigariet. 

Teraz budeš menej fajčiť?" 

"Nie, synček, teraz budeš ty 

menej jesť."  
 

o V škole sa pýtajú maďarského 

chlapčeka. Lászlo, povedz 

nám, čo je korytnačka? 

- Taký veľký opancierovaný 

žaba, neskáče, len plazí zem.  

http://vtipy.vychytane.sk/ 

https://www.facebook.com/PribehyZh

ulenych/?fref=ts 

Naše úspechy 

OKRESNÉ KOLO - 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

2.miesto: Lukáš Mydlár, II.B 

OKRESNÉ KOLO - ŠALIANSKY 

MAŤKO 

3.miesto: Karol Kučera, III.A 

On-line súťaž Informatický bobor 

Úspešnými riešiteľmi boli: 

kategória BOBRÍK 

P. Suchý, III.A - 94 percentil 

J.Drábik, IV.A - 80 percentil 

 kategória BENJAMÍN 

L.Holotňáková, VII.A - 97 percentil 

V.Marčišáková, VI.A - 83 percentil 

J. Breja, VI.A - 79 percentil 

 kategória KADET 

M. Kičura, IX.A - 91 percentil 

P.Kovalik, IX.A - 86 percentil 

T. Oravec, IX.A - 82 percentil 

D.Dzurilla, IX.A - 75 percentil 

Lukáš Dzurňák IX.A 1. Miesto beh na 

1000 metrov. 

Kornélia Bujovská IX.A 2. Miesto 

skok do výšky. 

V zdravom tele zdravý 

duch 

Ráno si zacvičím, 

telo si precvičím. 

Dám si maslo s chlebom, 

 k tomu čajík s medom. 

Po raňajkách idem von, 

s každým svojím  kamošom. 

Skúšame my rôzne cviky, 

za odmenu zjeme cukríky. 

Na obed zas prídem dnu, 

oddýchnem si hodinu. 

Športom žijem každým dňom, 

celým svojím životom. 

J.Bryndza, IX.A 
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Viete že ... ? 

o Ľudské kosti sú silnejšie ako 

oceľ ? 

 

o 80% mozgu je jen voda? 

 

o Zub je jediná časť ľudského 

tela, ktorá sa sama neopraví? 

 

o Obezite dokáže predchádzať 

už jedno jablko denne? 

 

o  Pravidelný pohyb a cvičenie  

zdraviu človeka naozaj 

pomáha, ale len v prípade, že 

si dopraje aj dostatok spánku, 

minimálne sedem hodín 

v noci? 

 

o 99% stravy pánd tvorí bambus 

a žijú na Zemi vyše 2-3 

miliony rokov  

 

o Psy dokážu z dychu človeka 

vycítiť (vyčuchať) rakovinu 

alebo nízku hladinu cukru v 

krvi. 

 

o Vedeli ste, že 

100% rozvodov začalo 

manželstvom? 

 

o Vedeli ste, že včelia kráľovná 

môže naklásť za jeden deň až 

3000 vajíčok 

 

o Vedeli ste, že mravce môžu 

zdvihnúť až 50-násobok 

vlastnej hmotnosti 

 

o Vedeli ste, že k 90% zo 

všetkých sopečných aktivít 

dochádza v oceánoch 

 

o Jeruzalem každoročne ročne 

navštívi tri a pol milióna ľudí 

 

o Vedeli ste, že tenis sa pôvodne 

hral s holými rukami 

 

o Vedeli ste, že slony 

používajú 

uši na 

reguláciu 

telesnej 

teploty 

Význam mien žiakov IX.A 

o Adam - je skúmavý, 

v preklade znamená " človek 

z hliny, pozemšťan". 

 

o Dávid - je subjektívny, má 

hebrejský pôvod a v preklade 

znamená "miláčik". 

o Dominik - sa rád vzdeláva, je 

svätecké meno, latinského 

pôvodu a jeho význam je 

"pánov". 

o Dominika – je cieľavedomá, 

má latinský pôvod. 

o Erika - predvídavá. Eriky 

hľadajú zabudnutie v eufórii 

bezstarostného života. 

o Jakub – vychádza z neho 

veľká sila a bojovnosť. 

o Ján - je aktívny, má hebrejský 

aj nemecký pôvod 

a v preklade znamená "Boh je 

milostivý". 

o Juliana – vznešená, má 

latinský pôvod. 

o Kornélia - je svojhlavá, je 

odvodené z mena rímskeho 

rodu "Cornelius". 

o Lukáš - má zmysel 

pre spravodlivosť, má latinský 

pôvod. 

o Matúš - je precitlivený a plný 

záhadnosti, má hebrejský 

pôvod a v preklade znamená 

"dar boží". 

o Patrik - je elegantný, bystrý, 

chápavý, má latinský pôvod 

a jeho význam je "urodzený". 

o Roman - aktívny, má latinský 

pôv a znamená "pochádzajúci 

z Ríma". 

o Slavomíra - je nespútaná, má 

slovanský pôvod a znamená 

"sláva mieru". 

o Tomáš - je úprimný, má 

hebrejský pôvod a v preklade 

znamená "dvojča". 

o Viktória - je realistka, má 

latinský pôvod a v preklade 

znamená "víťaz". 

o Radka- je žensky jemná, nesie 

v sebe aj prvky tvrdosti a 

schopnosť radovať sa 

z maličkostí. 

o R.Kuchčáková, IX.A 

Zdroj: 
http://www.zivotopisysvatych.sk/vyznam-mi 

 Vs

1

1

2

2

Vs

1

1

2

24 

 

25 

 

http://najmama.aktuality.sk/clanok/233640/ovocie-a-zelenina-denne-aspon-pat-porcii/
http://www.aktuality.sk/clanok/237861/viete-o-tom-uz-20-minut-chodze-vam-moze-zachranit-zivot/
http://www.aktuality.sk/clanok/239070/cukrovka-tichy-zabijak/
http://www.aktuality.sk/clanok/239070/cukrovka-tichy-zabijak/
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Rozvod?action=edit&redlink=1
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/De%C5%88
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Mravce?action=edit&redlink=1
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Oce%C3%A1n
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Tenis?action=edit&redlink=1
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/U%C5%A1i


  

 

Pre bystré hlavičky: 

Vyrieš tri úlohy a príď do IX.A triedy. Prví traja dostanú vecnú odmenu.    Úloha č. 3         

            Doplň príslovie: Lepší jeden múdry, ako tisíc .........  

        

                                                    Vyfarbi podľa čísel:  

Úloha č. 1 
Prelož slová z českého jazyka do slovenčiny, potom do anglického jazyka. 

Čeština: Sj: Aj:                      

Velbloud 

Čáp 

Židle 

Vedro 

Tchýne 

Rampouch 

Rty 

Beružka 

Drúbež  

Pampeliška 

 

Úloha č. 2  
hrad, meno, skala, nos,  

ohnisko, oko, dom, čaj,  

jahoda, dar, mapa, 

 deviatak, kamarát, 

 hra, telefón, leto, knihy 

„Učime sa pre ....“ 

Vs

1

1

2

26 

 V

2

7s

27 

červená 

oranžová 

Žltá 

slabo zelená 

silno zelená 

čierna 

hnedá 

ružová 



  

                     

 


