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Milí Ratolesťáci, verní aj noví čitatelia, 

nové číslo obľúbeného školského 

časopisu, ktoré práve držíte v rukách, je 

spoločným dielom novej redakčnej rady 

a vás, prispievateľov a korešpondentov. 

Život v škole, ktorý nájdete na 

stránkach Ratolesti, prináša stále niečo 

nové a redaktorky Petra, Emka, Zuzka 

boli zvedavé aj za vás. Viac sa dozviete 

v novinkách školy a aktualitách zo 

školy. Dávali sme aj zvedavé otázky na 

rôzne témy v mene všetkých a milé 

odpovede potešia aj vás. 

Vianočných dekorácií nikdy nie je 

dosť, preto Kajka s Dominikou opísali 

pracovné postupy k vlastnoručnej 

výrobe vianočnej gule a hviezdy. 

Novinkou je oddychové všeličo 

v podaní Klárky, ktoré vás všelijako 

zabaví, rozosmeje počas prázdninových 

dní. 

Viac už neprezradíme, aby ste so 

zvedavosťou listovali a hlavne čítali 

nové číslo Ratolesti v novom ročníku 

a možno v starom roku, a možno už 

v roku novom. 

Celému pedagogickému zboru, 

kamarátom, kamarátkam prajeme 

požehnané sviatočné aj prázdninové 

dni, aj dni nového roka. Zdravia, 

radosti, pokoja a lásky veľa v kruhu 

rodiny a blízkych. 

PS: S knihou a Ratolesťou je zimný 

čas nádherný!!! 

Emika, 8.C 
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 ÚSPECHY  ŠKOLY » 

Jeseň plná ocenení 

Veľmi pekne sme začali školský rok v zbieraní úspechov. Od septembra do 

decembra sa ich už zopár nazbieralo. 

Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

„... a Slovo bolo u 

Boha ...“ 
Krajské 1. Ema Štupáková, 6.A 

Dedičstvo otcov 

zachovaj nám, Pane 
Arcidiecézne 3. 

Tamara Bodnárová, 9.A 

Katarína Jiříčková, 9.B 

Laura Kopsová, 9.B 

Deti a architektúra Celoslovenské 
2. Ivan Jandošek, 6.B 

2. Alžbeta Sorgerová, 6.C 

PRO SLAVIS 2019 Celoslovenské 3. redakcia časopisu Ratolesť 

Školské 

majstrovstvá 

v zrýchlenom šachu 

Krajské 3. Maxim Marko, 9.B 

Hodnoty 

vyplývajúce 

z lásky 

Arcidiecézne 

1. Amália Matiková, 2.C 

1. Juliana Chovancová, 6.B 

1. Karolína Kaduková, 9.A 

3. 
Anna Krupová (bývalá 

žiačka) 

mimoriadne 

ocenenie 
Ján Rokyta, 2.C 

 

 

 

Ž O L Í K 
+1 bod v písomke 

Meno žiaka: .................................................... Trieda: ................... 

 

Predmet: ......................................................... Dátum: .................. 
 

Platí od 8. januára 2020 do 8. februára 2020. 
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 « AKTUÁLNE 

Novinky a zaujímavosti 

Obľúbená rubrika sa svojim čitateľom hlási aj v tomto školskom roku a vyzerá 

to tak, že prázdna neostane. 

 

K horúcej novinke, ktorá sa týka 

každého a naozaj každého, patria ČIPY, 

ktoré už máme povinne zavesené na 

kľúčenkách a hrdo sa čipujeme ráno pri 

príchode do školy a v závere školského 

dňa pri odchode zo školy. Niektorým sa 

to priveľmi zapáčilo a skúsia to aj 

viackrát pri vstupe alebo odchode. 

Ale to ešte nie je čipovaniu koniec! 

V školskej jedálni si na čip musíme 

spomenúť zase a pred výdajom jedla sa 

pri okienku čipnúť!  

Ešte bodka na záver!!! Poznáte to, 

že kto sa učí, tak ten aj zabúda? Platí to 

na 100% pri čipoch. Ak ho „náhodou“ 

zabudneme, máme na to systémik a ten 

má na starosti, a veľmi ochotne nám 

v tom pomáha, pani zástupkyňa. Je to 

školské tajomstvo, viac už ani slovo!!! 

Ako si na novinku zvykáme, sme 

zisťovali v niektorých triedach na 2. 

stupni.  

Na otázku: „Zvykol/zvykla si si už 

na tento systém označenia 

dochádzky?“, odpovedalo 43 žiakov 

a všetci označili možnosť ÁNO.  

Pri otázke: „Zabudol/zabudla si si 

už od septembra čip?“, označilo 

možnosť ÁNO 20 žiakov a možnosť 

NIE až 23 žiakov. To znamená, že viac 

ako polovica opýtaných žiakov si ešte 

čip nezabudla. 

Vyzerá to tak, že čipy sa nám páčia 

a nezabúdanie zatiaľ viedlo nad 

zabúdaním. Všetkým prajeme, aby sme 

čipy nezabúdali a kľúčenky šupli každé 

ráno do školskej tašky tam, kam patria! 

PS: Ak sa čip náhodou „sám 

stratil“, pátrajte a čím skôr sa ohláste 

pani Monike v školskej jedálni – smer 

okienko. Teraz sú IN modré v tvare 

obdĺžnika. 

Lily, 8.C 
 

 

Zo života redakcie – novinky len pre vás 

Redakčná rada sa v tomto 

školskom roku aj v novom redakčnom 

roku rozrástla o nové členky, piatačky – 

Dominiku, Julku a Kajku. K jadru 

redakcie patria už skúsené školské 

novinárky – piatačka Klárka a ôsmačky 

Emika, Lily, Emka a Petra, ktorá je aj 

šéfredaktorkou Ratolesti. V decembri sa 

začala technicky zaúčať a skúšať 

fotenie a úpravy textov siedmačka 

Mima. Nemôžeme zabudnúť na 

deviatačky, ilustrátorky a všetkých 

dobrovoľníkov, prispievateľov 

spomedzi žiakov. 

Od jesene sa redakcia roztúlala aj 

po slovenských cestách. 
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 AKTUÁLNE » 

 

Naposledy to bol spoj až do Žiliny, 

kde ilustrátorky spolu s pani učiteľkou 

Demjanovičovou prevzali ocenenie 

v celoslovenskej súťaži PRO SLAVIS 

2019. Získali sme krásnu bronzovú 

priečku a veľa dobrých nápadov a rád 

pri hodnotení porotou. 

Ešte v septembri cestovali 

ôsmačky, Klárka a pani učiteľka 

Pustaiová do Popradu do Podtatranskej 

knižnice. V súťaži Podtatranský školák 

sme síce nezískali hlavné miesta, ale 

hodnotenie poroty redakciu povzbudilo 

a cenné návrhy a rady určite pomôžu. 

Cesty redakcie nekončia ani 

v škole a pátranie po akciách a živote 

školy pokračuje každý deň. Veríme, že 

vás o tom presvedčí aj toto nové číslo 

Ratolesti.  

Ďakujeme za spoluprácu a že nás 

čítate a podporujete. 

Emika; foto: archív školy 

 

 

Ústavný súd Slovenskej republiky otvoril svoje brány 

V posledný 

septembrový piatok si 8.B 

spolu s pani učiteľkou 

Paraličovou a s pani 

asistentkou Hirkovou pozrela 

priestory Ústavného súdu 

Slovenskej republiky. Bol 

Deň otvorených dverí pre 

verejnosť a s ním spojený aj 

sprievodný program. Bola to 

možnosť vidieť nielen 

vonkajší areál, ale i 

pojednávaciu miestnosť, 

zapojiť sa do súťaží a pozrieť 

si aj zaujímavý program v 

podaní žiakov a študentov. 

Naozaj zaujímavé a poučné 

predpoludnie.  

Lucia, 8.B; foto: archív školy 
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 « AKTUÁLNE 

Plody zeme u nás v škole 

 
foto: archív školy 

 

 

Aha! Krásna matematika 

Matematika môže byť aj zábavná. 

Presvedčili sme sa o tom aj my, ôsmaci. 

V posledný októbrový pondelok sme sa 

vybrali do Prešova na matematickú 

výstavu. Všetky aktivity boli zamerané na 

výpočet, logické myslenie, nájdenie 

najkratšej cesty, na spájanie, skladanie 

a na násobilku. Najviac ma zaujala 

drevená veža so stupienkami ako malá 

násobilka a obrázok pokrytý lentilkami, 

na ktorom sme mali zrátať všetky 

lentilky. V jednom vyhradenom kútiku sa 

dalo zložiť hocičo zo spájačiek. Všetky 

úlohy ma bavili, boli kreatívne a zábavné. 

Takéto hodiny matematiky by mohli byť 

aj v škole. 
Sofia, 8.B; foto: archív školy 
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 AKTUÁLNE » 

Ratolesť rozdávala radosť 

Školský zbor Ratolesť v adventnom období prijal pozvanie na benefičné 

koncerty a svojím spevom potešil rodiny v núdzi, ale aj ľudí, ktorí majú problémy so 

zrakom. Pod vedením pani učiteliek Buntovej, Bačinskej a pána učiteľa Köryho 

vyčarili speváci úsmev na tvárach všetkým, ktorí prijali ich pozvanie. 

 

Dominika; foto: archív školy 

 

 

Perníková vôňa zaplavila chodby školy 

Aké by to boli Vianoce bez perníkov? Šikovní cukrári a cukrárky z 8. C upiekli 

chutné perníčky, aby nimi pohostili žiakov aj učiteľov v posledný týždeň pred 

vianočnými prázdninami. 

 

Zuzka; foto: archív školy  



9 
 « SVÄTÉ  PÍSMO  A  JA 

„Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne.“ 

Byť súčasťou mozaiky je úžasné. Niekedy si to ani neuvedomujeme, že každý 

z nás môže byť malým kúskom veľkého diela. Ja som sa ním postupne stával od apríla 

do septembra. 

Pani učiteľka Snopková, moja 

triedna, ma v apríli zoznámila s pani 

výtvarníčkou Andreou Čepišákovou. 

Počul som o nej už skôr, no teraz to 

bolo stretnutie kvôli novovznikajúcemu 

projektu na tému „Oslava života od 

počatia po prirodzenú smrť“.  

Pani Andrea mala navrhnutý motív 

celého diela. Boli sme tam viacerí žiaci. 

Každý mal pridelenú úlohu. Naša práca 

pozostávala z rozbíjania kachličiek, 

výroby stavebného lepidla, lepenia 

obkladačiek na stenu, ale i upratovania. 

Bolo zaujímavé pozorovať, ako nám 

kachličky postupne nosili rodičia, pán 

školník, ale aj pani výtvarníčka. 

Prispelo veľa ľudí. Pomaly nám pod 

rukami rástlo originálne dielo. Keď si 

každý kúsok mozaiky našiel svoje 

miesto, bolo treba zatrieť škáry 

špárovacou hmotou. Celé dielo zavŕšil 

citát, ktorý sa objavil v pravom dolnom 

rohu: „Chválim ťa, že si ma utvoril tak 

zázračne.“ (Ž 139,14) Všetci, ktorí sme 

mali možnosť podieľať sa na tomto 

diele - už či sú to bývalí deviataci alebo 

my, ktorí na túto školu ešte chodíme, 

sme získali krásnu a zároveň vzácnu 

skúsenosť. No nielen to. Boli sme 

súčasťou diela, ktoré tu zostane a bude 

odkazom mnohým ďalším. 

A čo je samotným odkazom 

novovzniknutej mozaiky? 

Okienko, dovtedy priam 

nepatrný otvor na konci 

chodby, sa stal centrálnym 

motívom celého diela. Od 

neho sa začal odvíjať celý 

projekt. Okienko symbolizuje 

Eucharistiu – centrum života 

kresťana. Celé dielo je 

oslavou života, v ktorom Boh 

ráta s každým človekom od 

počatia po jeho prirodzenú 

smrť. Práve to znázorňuje 

každý jeden dielik mozaiky, 

ktorý je jedinečný a má 

nezastupiteľné miesto. 

V ten aprílový deň som 

ani netušil, že budem účastný 

na takom diele. Získal som 

skúsenosti, za ktoré som 

veľmi vďačný. A určite nielen 

ja, ale všetci... 

Adam, 7.A; foto: archív školy 
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 PRVÝ  STUPEŇ  NA  SLOVÍČKO » 

Zuzka 

Zuzka 

Šimon 

Jasminka 

Bez knihy ani na krok 

Minuloroční druháci, terajšia 3.C, si na prázdniny vzali k srdcu výzvu o čítaní 

počas letných prázdnin. Naozaj čítali všade. Navštívili zaujímavé miesta a kniha im 

robila spoločnosť. 

Kde všade čítali? 

 v Taliansku v „kamennom 

meste“, na Sardínii, na Sicílii na 

pláži 

 v Chorvátsku na ostrove 

 v Bojniciach na kúpalisku, v 

ZOO 

 v Anglicku, v karavane, v lietadle 

 v Levoči u babky, na Mariánskej 

hore, na chate v Nízkych Tatrách 

 na diaľnici v zápche 

 v bazéne 

 na paddleboarde 

Aké knihy? 

 Matilda od Roalda Dahla 

 Legenda o zakliatom meste  

 Denník odvážneho bojka I 

 Našiel sa zajko 

 Opustený ježko 

 Nevedkove dobrodružstvá 

 Encyklopédia o koňoch 

a poníkoch 

 Zo sveta zvierat 

 Zajko 
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 « PRVÝ  STUPEŇ  NA  SLOVÍČKO 

 

Ema; foto: domáci archív žiakov 

Svetlanka Hanka 

Timotej 

Ella 

Renka 
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 PRVÝ  STUPEŇ  NA  SLOVÍČKO » 

Malí vedci v Slovenskej akadémii vied 

Zaujímavé predpoludnie zažila 18. novembra 3.C v Slovenskej akadémii vied. 

S radosťou nám vyrozprávali svoje zážitky. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

spracovala: Júlia 

 
 

Na exkurzii sa mi páčilo, ako sme 

menili farbu vody. Páčila sa mi aj 

sopka., ktorú sme robili pomocou 

šumienky. Bolo veľmi zaujímavé, ako 

sme vysávali vzduch z marschmallow 

a ako potom sfúkli. Bolo to smiešne. 

Skúste to aj vy. Bude sa vám to určite 

páčiť. Uvidíte. 

Alexandra 

Boli sme na exkurzii v „savke“. 

Najviac sa mi páčilo, ako sme merali 

dĺžku a hrúbku dreva, keramiky, plastu 

a kovu a pozerali sme cez mikroskop. 

Taktiež sme robili sopku a bolo tam aj 

stanovište, kde sme si nasadili rukavice 

a okuliare a menili sme farbu. 

Timotej 

Boli sme na exkurzii v SAV. Najviac 

sa mi tam páčilo, ako som videla cez 

mikroskop kobylku a aj pokusy. 

Napríklad, keď sme chceli spojiť olej 

a vodu, ale nepodarilo sa to. Vybuchlo 

nám to ako sopka. To bolo super! 

A vlastne sa mi tam páčilo všetko. 

Monika 

Ideme na výlet do SAV! To bola 

moja predstava, keď sme tam išli 

autobusom. No keď sme tam prišli, 

padla mi sánka. Všetko tam bolo 

bombastické, fantastické, úplne že 

WOW. Všelijaké pokusy a experimenty, 

aké si len viete predstaviť. Záhadné 

miznutie plameňa, proste všetko. 

Samko 

Veľmi som sa tešil na exkurziu do 

SAV. Bolo tam super. Najviac sa mi 

páčila chémia a pokusy, ktoré  sme tam 

robili. A potom, ako sme videli rôzne 

veci pod mikroskopom. Aj ako sme 

merali teplotu teplomerom. 

Maťko 

Keď sme boli v SAV, tak tam bolo 

super! Najviac sa mi páčilo, keď sme 

boli v chemickom oddelení. Bol tam 

pokus so sopkou. Postup: jar, voda, 

sóda bikarbóna, kyselina citrónová. 

Svetlanka 

SAV = „Slovenská akadémia 
viet“  

Keď sme tam prišli (do SAV), veľmi 

sa mi tam páčilo. Boli tam rôzne 

stanovištia a všetky boli zaujímavé. Na 

prvom sme narábali s chémiou. Robili 

sme pokusy. Vyrobili sme aj sopku. 

Hanka 
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 « ŠKD  V SKRATKE 

Ako sme modelovali 

Deti v prvom 

oddelení obľubujú 

modelovanie. Hra s 

plastelínou pozitívne 

vplýva na ich rozvoj, 

pomáha formovať 

predstavivosť a tvorivosť, 

pretože z plastelíny sa dá 

vymodelovať čokoľvek.  

 

 

 

 

 
 

Privítanie prvákov 

Privítanie prvákov, 

ktoré bolo obohatené 

krátkym divadielkom, si 

pripravili šikovní tretiaci 

z prvého oddelenia. 

 

 

 

 

 

Beseda s pracovným tímom školy v 3. oddelení 
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 ŠKD  V  SKRATKE » 

Cukríkový ruženec v 6. oddelení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimaratón 

   

Svetový deň 

zdravej výživy 

v 10. oddelení 

Spoločne sme si 

pripravili farebné misy 

z domu či zo záhrady 

doneseného ovocia. 
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 « ŠKD  V SKRATKE 

Šarkany 

Tretiaci a štvrtáci 

vyrábali šarkany a ukázali 

ostatným deťom 

nezvyčajnú šikovnosť, 

vynaliezavosť a 

originalitu. Šarkany 

doleteli aj na výstavku 

Plody zeme a veľmi pekne 

ju spestrili.  

 

 

 

 

Strašiak v poli 

„Strašiak v poli“ bol názov súťaže, 

ktorej sa zúčastnili deti zo 4.A pod 

vedením pani vychovávateľky Moniky. 

Deti sa veľmi snažili a získali pekné 2. 

miesto. Blahoželáme! 

 

 

 

 

 

 

Návšteva Klubu 
kresťanských 

seniorov 

„Jediné, čo bude 

dôležité, keď odídeme, 

budú stopy lásky, ktoré 

sme zanechali.“ Veríme, 

že aj my sme zanechali 

stopu v srdciach seniorov, 

ktorých sme 21. októbra 

navštívili v Klube 

kresťanských seniorov na 

Terase. 
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 ŠKD  V  SKRATKE / SPRÁVY  ZO  ŠKOLSKEJ  KUCHYNKY » 

Karneval svätých 

V novembri náš klub 

detí navštívili vzácni 

hostia, priatelia, ktorých 

poznáme z hodín 

náboženstva, čítame si o 

ich živote knihy a príbehy 

a sú pre nás veľkými 

vzormi. Áno, boli to 

priatelia na 

KARNEVALE svätých. 

Deti sa prezliekli do 

oblečenia svojich 

obľúbených svätcov a 

mohlo sa začať. Nechýbal 

ani stoličkový tanec s dobrou náladou a smiechom. 

upravila: Lucia Mihaliková, vychovávateľka; foto: archív školy

 

 

Šikovníčky, šikovníci, 

áno, máte pravdu, že na tejto strane hľadáte chutné a voňavé recepty. Veríme, že 

ste ich nielen čítali, ale si aj na nich  pochutnali.  

A najviac na sladkých dobrotách! Nové redaktorky, piatačky Dominika a Kajka, 

k nám doniesli dobrý nápad a recepty šikovne vymenili za tvorivé nápady, zručnosti 

s nožnicami, lepidlom a dobrou náladou. Hneď si ich môžete overiť a nápady 

vyskúšať pri výrobe krásnych vianočných ozdôb a dekorácií. 

Ide sa do toho! Pracovný stôl upratať, pomôcky a materiál nachystať a ešte 

teplý čaj pripraviť. A nezabudnite do práce prizvať aj rodičov, súrodencov! 

Poďte si vyrobiť VIANOČNÚ GUĽU 

Postup práce je veľmi jednoduchý, preto si zabezpečte určite viac pomôcok, 

najmä polystyrénových gúľ. Možno sa vám podarí vyrobiť celú súpravu a ešte ostane 

kamarátke ako darček. 

Potrebujeme: špagát, lepidlo, polystyrénovú guľu – dá sa kúpiť v kvetinárstvach 

alebo papiernictvách (môže byť aj poškodená vianočná guľa), čipku 

rôznej farby  

Jednoduchý postup práce: 

1. Nachystáme si polystyrénovú guľu a lepidlo vytlačíme do mištičky alebo zvyšnej 

nádobky. 

2. Zo špagáta začneme tvoriť slimáčika. 

3. Vrchnú časť gule opatrne natrieme lepidlom. Môžeme použiť špilku, ktorou 

budeme potierať vrchnú časť. 
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4. Na túto časť potom nalepíme slimáčika a špagátom postupne obmotáme 

polystyrénovú guľu až do konca. 

5. Keď máme celú guľu obmotanú, čipku si môžeme prilepiť do stredu gule ako 

uško. 

6. Vianočná ozdoba je už hotová. Môžete ju zavesiť  na vianočný stromček alebo 

konárik vo váze. 

 

A ešte aj VIANOČNÚ HVIEZDU 

Je to naozaj veľmi jednoduché! Musíte však ešte stihnúť nazbierať rolky 

z toaletného papiera a všetky ďalšie pomôcky máte určite doma v písacom stolíku. 

Potrebujeme: toaletné rolky, lepidlo, nožnice, temperové farby, trblietavé dekorácie 

na ozdobenie, špagát 

Jednoduchý postup práce: 

1. Nazbierané rolky z toaletného 

papiera nastriháme na krúžky. 

2. Nastrihané krúžky 

namaľujeme temperovou 

farbou, väčšinou modrou 

farbou alebo podobnými 

odtieňmi. 

3. Na vrchnú časť jemne 

nanesieme lepidlo a ponoríme 

každý krúžok do trblietok.  

4. Takto pripravené rolky  

zlepíme dokopy – do tvaru 

hviezdy. Niektoré môžeme aj 

opatrne ohnúť alebo 

prispôsobiť podľa tvaru. 

5. Navrch nalepíme špagát 

a vianočnú hviezdu zavesíme tak, aby nám na stromčeku svietila a potešila 

všetkých. 
Dominika a Kajka; ilustračné foto: internet  
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Veru, rôčky prešli a z prváčikov vyrástli na deviatakov, ktorých čakajú dôležité 

rozhodnutia v škole i v živote.  

Veru, poniektorí sú vyšší aj od pána školníka, ale mocní veru sú ako on. Aj preto 

sa s ním kamarátia a mnohým zručnostiam sa od neho aj priučia. Určite už medzi 

rečou padlo aj spomínanie pána školníka na dni mladosti. Svoje vlastné  zamyslenia 

„O mladosti“ dali niektorí z nich aj na papier a patrí im táto rubrika. 

 

 
 

 

 
  

...nádherné obdobie v živote človeka, kedy človek dospieva. Z dievčaťa sa 

stáva žena, z chlapca sa stáva muž. V období mladosti človek podstupuje veľa 

zmien. Sú to zmeny telesné, povahové, ale aj psychické a duševné. Človek si 

vyberá svoju cestu života. Častokrát sa pohne a spadne. No dôležité je, aby sa 

poučil na vlastných chybách, ustál a kráčal ďalej. A preto si myslím, že mladý 

človek potrebuje mať oporu. Oporu u človeka, ktorému dôveruje a verí mu, že aj 

pri ďalšom páde mu pomôže vstať. Musí to byť človek, ktorý mu dá do života tie 

správne hodnoty, v ktorých sa chce zdokonaľovať. Dá mu správne ciele a sny, 

ktoré chce v živote dosiahnuť. Pekne nás k tomu povzbudzuje práve sv. Ján 

XXIII.: 

„Život je naplnením sna mladosti. 

Mladí, majte svoj vlastný sen a uchovajte 

si ho až do jeho podivuhodného naplnenia.“ 

Katka 

...mladosť je čas, kedy máme 

najviac energie, ale málo rozumu. Je 

to etapa života, v ktorej nie sme 

samostatní. V mladosti sa hľadáme, 

máme záľuby, zaujímajú nás športy, 

hráme na hudobných nástrojoch. 

Nakoniec nájdeme to, čo nás baví a s 

tým pokračujeme do budúcnosti. 

V tom čase prežívame najviac 

zážitkov a spoznávame najviac ľudí. 

Počas tejto etapy sa aj veľmi meníme 

od vzrastu po správanie, po fyzickej 

stránke až po rozumovú stránku. 

Počas mladosti budujeme vzťahy, 

niektoré vydržia až do smrti, iné iba 

do začiatku nového školského roka. 

V mladosti by sme mali byť nielen 

veselí, ale aj rozumní. 

Adam 

O mladosti... 

...najkrajšie obdobie života. 

Väčšina z nás má všetko, čo 

potrebuje, napriek tomu stále chceme 

viac. Niektoré deti nemajú ani to, čo 

potrebujú, aj tak si všetko vážia viac 

ako my. V mladosti získame väčšinu 

zručností a od nej závisí takmer celý 

život človeka. Mladosť je čas 

rozhodnutí. Preto potrebujeme 

v našej blízkosti človeka, ktorý nás 

podrží, povzbudí, usmerní alebo sa 

len usmeje. Mladosť je ako rieka, 

ktorá nepozná svoj smer. Niekedy 

nevieme, ako ďalej, nevieme sa 

rozhodnúť. No nie sme sami a to je 

pre nás veľmi dôležité. 

Matúš 
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Найти слова в окнах. 
 

х о к к е и с т т с т с 

о с е н ь к у т е ё у е 

к г о к а с с а о а т б 

к ж о з а а т к с е т я 

е и к р т к р а к ч у р 

й а н о о а а н о с к и 

д е б о п д д о р о г о 

К а м о д и н к о м а з 

р я о н ч е н о к е м а 

ч з а н и м а т ь с я м 

я ж у к н а ч а л о о з 

зима, театр, хоккей, ручка, носки, хоккеист, скоро, 

сказка, сто, себя, тут, тётя, жук, сестра, работа, мяч, место, 

замок, кино, касса, огород, обед, мясо, какао, нож, дуб, 

заниматъся, зоопарк, мак, начало, конечно, один, осень-2x 

Sofia, 8.B 

 

...bezpochyby sa dá definovať aj ako stav mysle. V období nášho detstva nám 

príde starší takmer každý, zato v dospelosti vnímame mladosť úplne inak. Podľa 

svojich vlastných skúseností súdim, že mladosť je iba stav. Mnoho vecí môžeme 

robiť hocikedy, nehľadiac na vek. Samozrejme, s vekom prichádza aj poznanie 

a skúsenosti. A vďaka týmto veciam nadobúdame tzv. „životnú múdrosť“. Ale 

potom je tu otázka: „A čo tí, ktorí sa s múdrosťou už narodili?“ Tí dospeli už skôr? 

Prečo sa potom niektorí 20roční správajú ako keby mali 50 rokov? Odpoveď vám 

nepovie nikto a nie som si istá, či na ňu niekto v budúcnosti odpovie. A čo je 

mladosť v mojom podaní? To, čím chceš, aby pre teba bola. 
Laura K.  
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Piataci vydávajú zbierku nonsensu 
 

Piataci sa počas hodín literatúry zahrali na básnikov a tvorili poéziu nonsensu. 

Napísali veľmi pekné básničky a rozhodli sa, že nimi potešia aj čitateľov Ratolesti. 

Stojí za to, aby ste si ich prečítali. Určite vám vyčaria úsmev na tvári. 
 

 

 

 

Čokoláda 

Dneska pôjdem do záhrady, 

odtrhnem kus čokolády. 

Aj keď ešte nedozrela, 

odtrhnem si jej dosť veľa. 

Zíde sa mi k tomu pílka, 

čokoláda značky Milka. 

Dám si ju hneď do brucha, 

v bruchu bude porucha. 

Keď nechcete takú mať, 

skúste sa jej vyhýbať. 

Dominika, 5.B 

Výlet do neba 

Náš Ďuro, menom Truľo, 

vykročil do neba smelo. 

Všetci mu vraveli, že sa to nedá,  

on zobral rebrík vysoký až do neba. 

 

Zistil, že sa bojí výšok, 

zavolal si na pomoc pár okrídlených bĺšok. 

Len sa na ne posadil 

 a hneď sa na polámané nohy postavil. 

 

Nad hlavou mal hviezdy, 

ktoré ho so sebou viezli. 

Keď ho do postele priviezli, 

 boli hrdé, že ho uniesli. 

Šimon L., 5.B 
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Život planktóna Hektora 

Žil raz jeden planktón Hektor, 

bol to veľmi úspešný doktor, 

žil si v mori hrozne šťastne, 

avšak more bolo mastné. 

 

Planktóny mali aj obrovskú výhodu,  

s veľrybami mali dohodu,  

že keď zožerú čoby len jedného jediného planktóna, 

zoberú si na pomoc morského koňa Antona. 

 

Tak si žijú v tom ich mori, 

v mori veľkom ako hory. 

Hektor si spokojne odpočíva vo svojej ordinácii 

 a vyhýba sa operácii. 

 

Avšak pacient už naňho čaká, 

lenže v čakárni sa objavila obrovská mláka. 

Hektor kričí z plných pľúc na upratovačku, 

ale ona si spokojne opravuje práčku. 

 

Keď už má toho Hektor naozaj dosť, 

začne upratovať sám.  

Zrazu k nemu príde upratovačka a hovorí: 

„Mohli ste ma zavolať, pomohla by som vám.“ 

Ester, 5.D 
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Piknik v praveku 

Čítal som knihu, tma veľká bola, 

dostal som esemesku od Marca Pola. 

Pozval ma na výlet minulú stredu, 

 raketoplánom rovno do praveku. 

 

Na žltej deke piknik sme mali, 

hodovali sme ako veľkí králi. 

Keďže korunu nemal nik, 

 mali sme len skromný piknik. 

Jakub G., 5.D 

 

 
 

Mravec a Ja 

Sedím si ja na lavičke, 

vedľa mravec na paličke. 

Dívame sa na seba, 

už som z toho bez seba. 

Surfuje si na tablete, 

čo sa deje na tom svete? 

Keď už mravce sú tiež online, 

ešteže ja nie som offline. 
Simona, 5.C 

Takto tvorili na hodine 

slovenského jazyka žiaci štvrtého 

ročníka. 

 
 

O vianočnom stromčeku 

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi 

horami, za siedmimi dolami bol jeden 

prekrásny les. Žili v ňom zvieratá 

a rástli krásne stromy. Jedného dňa 

prišli do lesa drevorubači. Popílili 

skoro všetky stromy. Zostal len jeden 

buk. Úplne sám. Po krátkom čase 

priletela k nemu straka a sadla si na 

jeho konár. Spýtala sa ho: „Nevieš, 

kam odniesli všetky stromy?“ „Viem. 

Niektoré stromy skončili ako drevo 

na kúrenie, z ďalších urobili papier 

a z niektorých budú vianočné 

stromčeky.“ A buk si povedal, že 

nechce takto skončiť. Začalo snežiť 

a drevorubači spílili aj buk a zobrali 

ho domov. Dali ho uprostred izby 

a ozdobili ho. Na vrch dali veľkú 

hviezdu, ktorá krásne zažiarila. Pod 

stromčekom boli darčeky. Deti sa 

veľmi tešili, ale stromček si nikto 

nevšímal. Na druhý deň skončil 

stromček v záhrade. Zrazu sa 

prebudil a zistil, že to bol len sen. 

Laura, 4.B  
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Chameleón a mucha 

Bol raz chameleón, ktorý 

videl muchu. Vrhol sa na ňu, 

ale ona ho zastavila a povedala: 

„Dáme si závod v behu. 

Súhlasíš?“ „Áno.“ Kým sa 

rozcvičovali, tak chameleón 

nastražil pascu. Keď sa začali 

preteky a mucha prišla k pasci, 

ona ju obišla, ale chameleón do 

tej pasce spadol. 

PONAUČENIE: KTO DRUHÉMU JAMU KOPE, SÁM DO NEJ SPADNE. 

Nela a Sofia, 4.A 

 

 

Anekdoty patria k obľúbeným témam na hodinách literatúry a dôkazy o tom 

nájdete, presnejšie, sú napísané o pár riadkov nižšie. V 6.B triede sa nápady len tak 

hrnuli a do toho všetkého sa zamiešali aj smiech, dobrá nálada a spolupráca pri 

tvorbe a hraní sa so slovami.  

Nech sa páči, TRIEDNE ANEKDOTY ZO 6.B 

 Chobotnica má veľa chápadiel, ale jedno nechápe. 

 Ide babka po púšti a spadne na ňu balkón. 

 Slimák sa vozí na korytnačke a hovorí: „ Rýchlejšie! Vlečieš sa ako slimák.“  

 Čo sa stane, keď si dáš ruku do vody? Bude mokrá. 

 Viete, ako sa volajú srandovné ryby? Srandinky.  

 Čo sa stane, keď zješ muchu? Budeš ju mať v bruchu. 

 Novoobjavený zákon triedy – Simonov zákon znie: „Všetko, čo človek 

vytvoril, sa skôr či neskôr rozpadne.“ 

Dominika a Kajka 
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Naši šikovní výtvarníci sa od začiatku školského roka stihli zapojiť do 

niekoľkých výtvarných súťaží. Súťaže „Najkrajší sen“, „Deti a architektúra“ či 

celoslovenská súťaž s ekologickou tematikou „Krotitelia odpadov“, sú len časťou 

z nich. O tom, že mnohí z nich sú skutočne nadaní výtvarníci, nemôžu byť žiadne 

pochybnosti. Presvedčte sa sami prehliadkou ich prác, ktoré boli poslané do niektorej 

zo súťaží, v našej „minigalérii“. 
Petra 

 

 
Adam Smatana, 7.A 

 
Kristína Matušová, 5.A 

 
Karolína Kaduková, 9.A

 

 
Karolína Kaduková, 9.A 

 

 
Tamara Maurerová, 7.A  
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Miriam Labaničová, 9.A 

 

 
Marek Maďar, 9.A 

 

 

 

 
Marek Vrabec, 8.B 

 
Júlia Varhoľáková, 6.B 

 
Michaela Balunová, 8.B 

 
Miriam Labaničová, 9.A 
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Sladká vianočná anketa 

Vianočnému pečivu odolá len málokto. Oslovili sme 100 žiakov a opýtali sme sa ich, 

akému druhu vianočného pečiva dávajú prednosť. 

 

spracovala: Emika 
 

 

Vtipy 

Dvaja kozmonauti stoja pred 

raketoplánom na Mesiaci a jeden vraví 

druhému: „No na mňa sa nepozeraj, ja 

som nezamykal!“ 

 

Večer pred spaním číta mamka dcére 

rozprávku na dobrú noc. Po pol hodine 

vraví dcéra mamke: „Mami, mohla by 

si, prosím, čítať tú rozprávku niekde 

inde? Mne sa už veľmi chce ísť spať!“  

 

Janko prišiel domov zo školy a vraví 

mamke: 

„Mami! Predstav si, že v škole som 

dostal jednotku!“ 

Mamka: „Vážne?“  

Janko: „Nie, len si to predstav.“ 

 

Letí si vrana po lese a kráka si: „Krá, 

krá, krá!“ Zrazu vrazí do stromu: 

„Hrkú, čvirik, jaj, jaj, ako to bolo?“ 

 

„Čo sa stane s veveričkou po piatich 

rokoch?“ 

„???“ 

„Bude mať 6 rokov!“ 

 

Ide ťava po púšti a stretne agenta 007. 

Agent sa slušne pozdraví: „Bond. James 

Bond.“ 

A ťava odpovie: „Bloud. Velbloud.“ 

 

„Prečo sa ten pes tak vyhýba 

námestiu?“ 

„Ále, viete, ja som mu povedal, že je 

tam blší trh!“ 
Klára 

57% 33% 

10% 

perníky zákusky s plnkou slané pečivo 



27 
 « ODDYCHOVÉ  VŠELIČO 

Tajnička: __ __ __ __ __ __ __     __ __    __ __ __ __ __! 

          Najdlhšia rieka na Slovensku 

          Čím šijeme? 

          Majú ich rady opice 

          Kedy je úplná tma? 

          Vládne nad celým svetom 

          Veľmi kyslé ovocie 

          Ježiš sa narodil v ... 

           

          Ježiš bol Máriin ... 

          Slnko nás nimi „hladí“ 

           

          Vyžaruje svetlo a teplo 

          Kvet s tŕňmi 

          Sladké jedlo podobné plackám 

          Má meniny 24.12. 

          Žije vo vode 

Alžbeta a Simona, 6.C 

 

  

 

Ž O L Í K 
+1 bod v písomke 

Meno žiaka: .................................................... Trieda: ................... 

 

Predmet: ......................................................... Dátum: .................. 
 

Platí od 8. marca 2020 do 8. apríla 2020. 
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ODDYCHOVÉ  VŠELIČO » 

Tajnička: __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __    __ __ __ __! 

Malé zviera             

Druh krokodíla             

Člen rodiny             

Prvá planéta slnečnej sústavy             

             

Winnetou je dobrodružný ...             

Chlieb natierame ...             

Bývame vo veľkom ...             

Šijeme ...             

             

Pruhované zviera             

Dom zo snehu a ľadu             

Prirodzená družica Zeme             

Lesný vták             

             

Spojka             

             

Vianočné zviera             

Lietajúca myš             

Žije v iglu             

Kôň po anglicky             

Veronika a Lucia, 6.C 

 

J 
A 
Z 
Y 
K 
O 
V 
É  

O 
K 
I 
E 
N 
K 
O 

 

Padá   sneh 

aj   sniežik. 
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Redakčná rada vám praje  __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __. 

1.                

 2.               

     3.           

  4.              

    5.            

    6.            

    7.            

    8.            

                

9.                

10.                

  11.              

   12.             

    13.            

   14.             

    15.            

 

1. Pani učiteľka, ktorá učí 1.B 

2. Pani učiteľka, ktorá učí informatiku  na 1. stupni 

3. Pani učiteľka, ktorá je triedna 4.C 

4. Pán učiteľ, ktorý učí dejepis 

5. Pani učiteľka na výtvarnej na 2. stupni 

6. Pán učiteľ telesnej výchovy 

7. Pani učiteľka 7.A 

8. Pani učiteľka 4.A 

9. Pani učiteľka, ktorej priezvisko sa začína na F...... 

10. Pani učiteľka, ktorá učí krúžok „Redaktori na stope“ 

11. Pani učiteľka, ktorá učí informatiku na 2. stupni 

12. Sestrička Zuzana ....... 

13. Pani učiteľka angličtiny na 2. stupni 

14. Pani učiteľka angličtiny na 1. stupni 

15. Pani učiteľka 2.D 

Klára 
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Počas vianočných sviatkov v domácnostiach rozvoniava  __ __ __ __ __ __ __ __. 

           Ježišov pestún 

           Jozef s Máriou sa šli zapísať do...  

           Dal povraždiť deti do 3 rokov 

           Ježišovi priniesli dary traja ... 

           Spasiteľ sveta 

           Ježiška uložili do ... 

           Vianočná ryba 

           Ježiš žil v meste ... 

Terézia a Amália, 8.B 

 

Mesto, nad ktorým svietila hviezda: __ __ __ __ __ __ __ __. 

            Jeden z troch kráľov 

            Ježišov pestún  

            Jedia sa s medom 

            Odhadzujeme ňou sneh 

            Kto nepočúval, dostane... 

            Melódia inak 

            Sladký výrobok včiel 

            Zdobíme ho na Vianoce 

Sofia a Anna, 8.B 

Požehnané vianočné sviatky  

a šťastný nový rok 2020 

vám praje  
redakčná rada 
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