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Milá pani riaditeľka, učitelia, kamaráti 

a  všetci milí čitatelia nášho časopisu, 

pozdravujem vás v mene všetkých 

deviatakov, ôsmakov a piatakov, ktorí 

odchádzame. Tieto slová sú zároveň 

slovami rozlúčky. Myslím, že lúčenie je 

ťažké v každom prípade a zvlášť po tých 

nádherných rokoch, ktoré sme prežili na 

našej škole, keď sa nám zrazu akoby ani 

nechce odísť. Viem, že keď odídeme, škola 

sa bez nás veľmi nezmení, no pre nás sa 

zmení takmer všetko. A to, čo sme tu zažili, 

ostane v našich srdciach navždy. Táto naša 

škola nás menila a formovala celé roky. 

Spomínam si, ako sme prichádzali prvé dni 

do školy – niektorí ako sebavedomí školáci 

pripravení zvládnuť každú výzvu, iní zase 

ako ustráchané detičky so slzami na 

krajíčku. Zažili sme prijatie a navzájom sme 

si pomáhali dozrievať a rásť. Krásne 

a s láskou formovaní, našimi milými 

učiteľmi, sme sa neučili len prvé písmená 

a čísla, ale aj to, ako pomáhať a dávať,  čo 

do nás vložil Boh. Naučili sme sa využívať 

naše talenty, nielen vo vlastný prospech, ale 

aj pre službu iným. Postupne sme sa 

prepracovali na druhý stupeň. Opäť noví 

učitelia,   nové   výzvy,   ale   najmä    nové 
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dobrodružstvá. Vedomosti pribúdali, 

mozgové kapacity rástli. Nešlo len o 

počítanie ťažších úloh, o nové jazyky, ale 

najmä o nové roly v živote. Ako starší sme 

potrebovali stať sa dobrými vzormi 

mladším, oporou učiteľom a nápomocnými 

všade, kde bolo treba. Zrazu sme sa stali my 

tými najstaršími na škole. Dostali sme sa tu 

do cieľa našej cesty. Keď už teraz môžeme 

odletieť za novými obzormi, akosi sa nám 

nechce. Radi by sme sa vrátili do školských 

lavíc a učili sa spolu. No je čas ísť, a tak 

musíme, aj keď nechceme. Sme vďační, že 

máme možnosť povedať vám aspoň takto, 

čo ste pre nás všetci znamenali a znamenáte. 

Myslím, že sme si to všetci predstavovali 

inak, ale vo viere v milujúceho Boha vieme, 

že aj táto krízová situácia nás mnohému 

naučila. Čas zastaviť sa pomohol uvedomiť 

si, ako veľmi sme vďační... 

Najprv chceme poďakovať vám, naše 

triedne pani učiteľky, za to, že ste boli pre 

nás ako druhé mamy a vždy ste sa o nás 

s láskou starali. Ďakujeme za každú pomoc, 

milé slová a úsmevy. Ďakujeme aj vám, 

všetci naši milí učitelia, za krásne, zábavné 

a vždy iné hodiny, ktoré ste pre nás s láskou 

pripravovali. A nielen za to. Chceme vám 

poďakovať za váš jedinečný prístup, za 

vašu oporu v ťažkých chvíľach, pomoc aj 

mimo vyučovacích hodín, za vaše 

pochopenie našich, niekedy nezmyselných 

ospravedlnení a aj za každé prižmúrené oko 

pri písomkách a odpovediach. Ak by som 

chcela napísať, čo všetko ste pre nás urobili 

a ako veľa pre nás znamenáte, nestačil by 

mi ani celý tento časopis. Počnúc pani 

riaditeľkou ďakujem celému učiteľskému 

zboru za osobný životný príklad a žitú 

vieru. To z nás totiž robilo rodinu. 

Chceme poďakovať aj vám, milí naši 

mladší spolužiaci, za každé stretnutie, 

spoločnú diskotéku a program, kde sme 

mohli spolu športovať a zabávať sa. 

Zároveň vás chceme aj povzbudiť, aby ste 

si vychutnávali každý moment, ktorý vám 

náš Pán daroval, aby ste sa tešili 

z maličkostí, a tak objavovali krásu tohto 

sveta. Pomáhajte aj za nás našim učiteľom 

a učte sa, buďte radostní a rozdávajte radosť 

okolo seba. Dúfam, že sa ešte stretneme 

a budete nám môcť porozprávať, čo nové sa 

tu na našej škole udialo. 

Milé pani upratovačky a pán školník, 

nebojte sa, ani na vás nezabudneme. 

Ďakujeme vám za milý úsmev a slovo na 

vrátnici, pomoc a čistú triedu. Ďakujeme za 

opravu každej rozbitej stoličky, dvier 

i všetkého, čo sme porozbíjali. 

Naša škola je špeciálna aj tým, že sme 

na každom kroku mohli stretávať ďalších 

milých ľudí, ako pani kuchárky, pani 

knihovníčku či pani bufetárku. Vám 

všetkým tiež ďakujeme a každú krásnu 

chvíľu s vami si zachovávame v srdci. 

Chceme poďakovať aj vám, náš milý 

pán kaplán, za každú sv. omšu, každú 

vyslúženú sviatosť aj každý výlet. 

Ďakujeme vám, že ste nám pomáhali rásť 

a učiť sa nové aj v našom duchovnom 

živote. 

Nakoniec, ale nie v poslednom rade, 

chceme poďakovať nášmu Nebeskému 

Otcovi... Ďakujeme Ti, Bože, za tvoju 

pomocnú ruku pri zdolávaní vždy nových 

výziev, ďakujeme za Ducha Svätého, ktorý 

nás viedol pri písomkách, ďakujeme za 

všetkých týchto ľudí a za takú skvelú školu, 

ktorú sme mohli aj my navštevovať... 

Boh pre nás pripravil niečo nové a nám 

už ostáva len ísť tam, kam nás volá, no vy 

všetci, aj to, čo sme tu zažili, ostáva v našich 

srdciach. Prosím, myslíte na nás 

v modlitbách, ako aj my budeme na vás. 

Tak, a teraz už len jedno obrovské 

ĎAKUJEM a ZBOHOM vám všetkým. 

za všetkých Sára z 9.A 
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Nezastaví nás ani COVID-19 

Školský rok sa chýli ku koncu a aj napriek trojmesačnému prerušeniu školského 

vyučovania v bežných podmienkach a množstvu súťaží, ktorých realizácia bola 

prerušená, sme od začiatku kalendárneho roka v zbieraní úspechov nepoľavili. 

Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

Sklenený 
Centruško 

2019 

Okresné 1. redakcia časopisu Ratolesť 

Literárne 
Košice Jána 
Štiavnického 

Celoslovenské 

2. Zuzana Láncošová, 7.B 

čestné uznanie 

Juliana Chovancová, 6.B 

Peter Solár, 6.B 

Katarína Drangová, 8.C 

Šaliansky 
Maťko  

Okresné  
1. Dominika Hakulinová, 7.C 

2. Dominika Čigášová, 4.B 

Krajské 3. Dominika Hakulinová, 7.C 

Matematická 
olympiáda Z5 

Okresné  1. Daniela Bujňáková, 5.D 

Matematická 
olympiáda Z9 

Okresné  

2. Michaela Jačaninová, 9.C 

3. Sára Lakatošová, 9.A 

4. Martin Belej, 9.C 

Olympiáda v 
anglickom 

jazyku  

Okresné  2. Terézia Hlatká, 9.A 

„Gaming 
Decathlon“ 

Okresné 1. 

Terézia Hlatká, 9.A 

Michaela Majerníková, 9.A 

Matúš Ďurian, 9.B 

Chemická 
olympiáda 
(kategória D) 

Okresné 
1. Karolína Kaduková, 9.A 

2. Dominika Brillová, 8.C 

Biologická 
olympiáda 

Okresné 
1. Michaela Majerníková, 9.A 

2. Sára Lakatošová, 9.A 

Geografická 
olympiáda 

Okresné 1. Jakub Gajdošík, 5.D 
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Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

Dejepisná 
olympiáda 

Okresné 

1. Zuzana Sklenková, 7.A 

1. Alexander Jandošek, 9.A 

2. Tadeáš Kaduk, 8.B 

2. Annamária Hintošová, 9.A 

KOŠICE STAR 
2020 

Okresné 
1. 

Katarína Jiříčková, 9.B 

Zuzana Kolcunová, 9.C 

Petra Szinaiová, 9.B 

Daniela Zaicová, 9.B 

3. Zuzana Kolcunová, 9.C 

Škola plná 
talentov 

Celomestské 2. žiaci celej školy 

Vesmír očami 
detí  

Okresné  

postup do 

celoslovenského 

kola  

Lillian Gardoňová, 8.C 

Ella Némethová, 3.C 

Koláže 
rozprávajú 

Celomestské 
3. Júlia Verebová, 4.A 

čestné uznanie Teodor Dubjel, 4.A 

Školská 
florbalová liga 

Okresné 1. chlapci – 9. ročník 

 

 

Predĺžená platnosť ŽOLÍKA 

 

Všetci, ktorí ste si kúpili 

vianočné vydanie Ratolesti, tak 

ŽOLÍK, ktorý platil od 8. marca 

2020 do 8. apríla 2020, bude platný 

v novom školskom roku od 16. 

septembra 2020 do 16. októbra 

2020. 
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V „MEXIKO“ štýle 

Čas karnevalov a fašiangových tancovačiek sme si pripomenuli vo veľkej 

telocvični 13. februára fašiangovou diskotékou v MEXIKO štýle. Jej prípravu a 

priebeh mali pod palcom naši deviataci. 

 

   
 Pohotoví moderátori Štedrá tombola 

 
Pravá „mexická“ zábava 

spracovala: Zuzana; foto: archív školy  
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Darovali sme zážitok 

V dňoch 1. – 3. marca, vďaka finančnej pomoci zo školskej burzy, mohli deti zo 

sociálne slabších rodín prežiť tri jarné prázdninové dni plné radosti. Menší si prišli na 

svoje v Bricklandii, kde sa do sýtosti mohli hrať s legom, trochu väčší zažili chvíle 

plné napätia počas bowlingu. Všetci spoločne vyrobili darčeky pre svojich blízkych 

z fimo hmoty. Nechýbali ani spoločné hry, kvízy a návšteva Východoslovenského 

múzea. A k tomu chutné raňajky a obedy. Aj vďaka štedrosti každého jedného z vás 

deti odchádzali domov s peknými zážitkami a dlho budú spomínať na pestrý a bohatý 

program tábora. 

 

   

vďačné sestry vincentky s deťmi; foto: archív sestier vincentiek  
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Odpustový deň spoločenstva 

 
Bohu vďaka za slávnostnú sv. omšu 

   
 Odpustové šiatriky Spoločné aktivity 

foto: archív školy 
 

 

Pandémia s Attomatom 

Nezisková organizácia P-mat organizovala v tomto čase pandémie online 

matematickú súťaž ATTOMAT. 

Attomat je individuálna online matematická súťaž určená nielen pre žiakov 

piateho až deviateho ročníka základných škôl, respektíve prímy až kvarty osemročných 

gymnázií, ale aj pre každého, kto má záujem zasúťažiť si a zabaviť sa riešením 

matematických úloh. Súťaž pozostávala z 20 úloh, ktoré bolo potrebné vyriešiť v 

časovom limite 60 minút.  

Uskutočnili sa dve kolá súťaže – 16. apríla a 21. mája. Tretie kolo bolo 

naplánované na 25. júna.
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Prvého kola súťaže sa zúčastnili 3 žiačky našej školy – šiestačky Mária 

Nebesňáková a Ema Štupáková a ôsmačka Ema Sorgerová. 

Do druhého kola sa zapojili piatak Jakub Gajdošík, šiestaci Majka Nebesňáková, 

Timotej Štefko a Amálka Vinterová a ôsmaci Dominika Brillová a Tadeáš Kaduk. 

Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za účasť na súťaži a chuť zabaviť sa s 

matematikou. 
Zuzana 

 

 

Stretnutie s Klokanom 

Dlho sme sa chystali, neustále sledovali vývoj situácie okolo pandémie 

spôsobenej vírusom COVID-19. Pôvodný termín súťaže bol zrušený a vyzeralo to, že 

súťaž nakoniec prebehne on-line formou. Dočkali sme sa. Klokan „doskákal“ a 141 

prihlásených žiakov našej školy malo možnosť „stretnúť“ jeho papierovú alebo online 

podobu. 

Papierovú formu Klokana mali možnosť riešiť všetci žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí 

boli prítomní v škole v pondelok 8. júna. Pre všetkých ostatných prihlásených ostala 

online forma, ktorú mohli riešiť počas týždňa od 8. júna do 12. júna, podľa 

stanoveného harmonogramu pre jednotlivé ročníky (kategórie). 

Výsledky budú zverejnené 29. júna, preto veríme, že si všetci súťažiaci 

starostlivo uschovali svoje kódy, pod ktorými súťažili. Na ocenenia si budú musieť 

síce počkať až do septembra, ale veríme, že ich bude požehnane. Tak, ako sme už 

u našich žiakov zvyknutí. 
Dominika; ilustrácia: Karolína, 4.A 
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Veľkí aj malí na lyžiach 

Posledný januárový týždeň patril lyžiarskym výcvikovým kurzom. Lyžovať sa 

naučili prváci na  Jahodnej a siedmaci v Levočskej doline. Z tohto obdobia majú 

krásne zážitky a spomienky. Veľmi radi sa o ne s nami podelili. Dokonca ich aj 

zveršovali. 

 

Lyžiarske dobrodružstvo 

Za siedmimi horami, 

za siedmimi dolami 

bol raz jeden hotel, 

pozor, žiaden motel. 

V ňom siedmaci vystrájali, 

na svahu sa lyžovali. 

Bola to švanda veliká, 

no nikoho nechytila panika. 

Kuchár nebol Gordon Ramsay, 

v telke nebol ani kanál Senzi. 

Ale aj tak to bola psina 

a na svahu, našťastie, nebola žiadna drina. 

V piatok sa nám domov ísť nechcelo, 

ešte týždeň sa nám ostať chcelo. 

Všetko pekné skončiť musí 

a nás opäť škola dusí. 

Matej, 7.A

 

Damián, 7.B 

 

*********************************************** 
Ako bolo? 

Na túto otázku nikto dlho nehľadal odpoveď. Spontánne každý povedal o svojich 

pocitoch a mnohé sa opakovali. Stojí za to, aby ste si prečítali siedmacké dojmy a aj 

fotografie hovoria za všetko. 

 
Peter, 7.B 

 Za lyžiarsky by som sa chcela 

poďakovať pánovi učiteľovi 

Drimákovi, pánovi kaplánovi aj 

všetkým pani učiteľkám, 

inštruktorom a celému personálu 

v hoteli. A najmä Pánu Bohu 

a Panne Márii za ochranu a za 

nádherné počasie. Ďakujeme   
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 Levočská dolina bola prekrásna. 

Plná snehu. 

 Bolo super! Páčila sa mi diskotéka aj 

večerné programy. 

 Inštruktor Juraj bol výborný! Bola 

s ním sranda. 

 Mali sme veľmi pekné počasie a viac 

som spoznala ostatné triedy. 

 Na lyžiarskom bolo úžasne. Ešte by 

som sa vrátila. Ďakujem učiteľom, že 

nám také niečo zabezpečili a verím, 

že nás ešte podobné akcie čakajú. 

 Veľmi mi chutili hranolčeky na 

svahu. 

 Bol to super zážitok! 

 Zistili sme, že veľké svahy nie sú až 

také strašné, ako sa zdajú. 

 Páčilo sa mi, že sme boli na svahu až 

päť hodín. 

 Ja som išla na LVK ako nelyžiar 

a teraz ma to začalo baviť, takže 

začnem lyžovať. 

 Tento lyžiarsky som si veľmi užila. 

Počasie bolo ideálne. Chcem sa 

poďakovať všetkým učiteľom aj 

pánovi kaplánovi. 

 Mali sme veľmi milú pani 

zdravotníčku. 

 Lyžovali sme od pondelka do piatku 

a každý deň sme boli lepší a lepší. 

 Každý deň sme mali, okrem 

lyžovania, aj sv. omšu a večerný 

program. 

 Robili sme aj cvičenia, aby sme sa 

zlepšovali v lyžovaní. 

 Ostali by sme tam aj dlhšie. 

 V posledný deň boli aj preteky. 

Vyhrali tí najšikovnejší z každej 

skupiny. 

 Vždy večer sme si zatancovali JUST 

DANCE. Tancovali aj učitelia. 
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 Boli sme rozdelení do piatich 

skupín. Prvú skupinu tvorili 

najlepší lyžiari. 

 Ďakujeme učiteľom za ich 

trpezlivosť aj za to, že na 

LVK mohli ísť všetci žiaci. 

 Na lyžiach mi to vôbec nešlo, 

no na lyžiarskom som sa to 

naučil. 

žiaci siedmych ročníkov; 

foto: archív školy 
 

Adam, 7.A 
 

 

„Pán je moje svetlo...“ (Žalm 27) 

Milí rodičia, žiaci, kolegovia a sympatizanti školského časopisu Ratolesť, 

pozývame vás, čítajme a zamýšľajme sa nad témou: „Aké predstavy o Bohu som mal/a 

v minulosti a aké mám teraz?“ 
 

Keď som bola úplne malá, 

predstavovala som si Boha ako 

nejakého uja na obláčiku, ktorý sa na 

nás pozerá. V neskoršom veku som si 

predstavovala Boha ako Ježiša. Veľmi 

dlho mi trvalo, dokým som si 

uvedomila, že to tak nie je. Najviac mi 

asi pri uvedomení toho pomohol film 

Chatrč. Tam som konečne pochopila, 

že v Bohu sú tri osoby. Momentálne si 

ho predstavujem stále inak. Myslím si, 

že Boh mení podoby podľa toho, čo je 

tomu človeku najbližšie a ako si ho 

predstavuje. Je to ťažké predstaviť si 

ho. No koniec-koncov sa asi znovu 

vraciam k tomu, že ak sa modlím, 

naozaj si ho znovu predstavujem ako 

Ježiša. Síce už viem, že to tak nie je, 

no len predsa mi to je najbližšie. 

Daniela 

Už od detstva som bola vedená 

k Bohu, no nie vždy som sa tak aj 

správala. Keď som bola ešte malá, 

moje predstavy o Bohu boli úžasné, no 

po čase sa to zmenilo. Myslela som si, 

že bude stačiť, ak budem Boha iba 

prosiť, že mi ihneď pomôže. Bola som 

nahnevaná, keď mi nepomohol. 

A pochybovala som o ňom. Zabudla 

som ďakovať a už ani moje modlitby 

neboli také úprimné ako kedysi. Po 

čase som sa prestala zaoberať ľuďmi, 

s ktorými som v tom momente bola. 

Uvedomila som si, že som po celý ten 

čas Boha zanedbávala. Obrátila som sa 

k nemu iba vtedy, keď som 

potrebovala pomoc. No teraz, po čase, 

som si uvedomila svoje chyby. Moje 

predstavy o Bohu sú opäť také, ako 

kedysi. 
Zuzana 

Domnievam sa, že sa pod pojmom 

„v minulosti“ myslia hlavne moje 

predstavy o Bohu  v mojom „detstve“, 

teda, nechápte ma zle, myslím tým 
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najmä obdobie, keď som bola malá 

(veď ešte stále som dieťa). Keď som 

bola malá, vnímala som Boha ako 

takého „Santa Klausa“ alebo skôr 

takého „dobráckeho dedka“, ktorý je 

veľmi milý a v podstate jediné, čo 

robí, je, že odmeňuje dobrých ľudí, 

najmä deti. Myslím si, že to tak 

vnímala a vníma väčšina detí. Nuž, 

moja predstava sa začala postupom 

času meniť, najmä, keď som zistila, že 

darčeky nenosí Ježiško a že Boh je 

úplne niekto iný, ako som si dovtedy 

myslela. Myslím, že to ovplyvnila 

najmä škola. Teraz sú moje predstavy 

o Bohu omnoho rozdielnejšie, ako boli 

vtedy. Niekedy mám pocit že, Boh je 

naozaj ako „automat“ alebo „trápič“. 

Všetko zlé, čo urobím, narozprávam, 

atď..., no je toho dosť, sa mi vráti. Áno, 

viem, že sa to volá „karma“, ale príde 

mi, že má na tom niekedy podiel aj 

Boh. Každopádne, má to určite nejaký 

ten zmysel, pretože ja, osobne, poviem 

a narobím veľa zlých vecí. A ako by 

povedala moja doučovateľka 

z angličtiny: „Ak chceme zmeniť svet 

a iných, musíme najprv zmeniť sami 

seba.” Takže veľká motivácia pre mňa. 

Nicol 

Môj vzťah s Bohom začal, keď som 

bola malá. Moji rodičia ma už od 

malička viedli k viere, a preto mi 

nikdy nebolo čudné, že každú nedeľu 

chodíme do kostola. Prijala som to, že 

som kresťanka a neprišlo mi to ani zlé. 

Boha som vždy brala ako niekoho, kto 

je nápomocný,  keď  ho treba, ale aj 

vtedy, keď ho netreba.  Je oporou 

nielen v tých ťažkých situáciách, ale aj 

v obyčajný bežný deň. On ma učí 

každý deň, ako byť lepšou. Ukazuje mi 

lásku prostredníctvom mojich 

najbližších. Každým rokom môjho 

dospievania sa, podľa mňa, môj vzťah 

s Ním prehlbuje. Už to nie je iba 

o tom, že Ježiško nosí darčeky, je to 

o tom pocite bezpečia a istoty. O tom, 

že vieš, že pokiaľ budeš rozdávať 

lásku druhým, tak ako nás to učí On, 

tak aj ty budeš spasený. Bez ohľadu na 

to, aký hriech si v minulosti vykonal, 

pretože jeho milosrdenstvo nemá 

konca, pokiaľ tvoja láska je stále 

v tebe. 
Laura 

V kresťanského Boha som prestala 

veriť, asi keď som mala 12/13 rokov. 

Nie žeby som v neho nejako veľmi 

verila dovtedy, bolo to skôr o tom, že 

keď rodičia povedali, že Boh existuje, 

tak existuje a bodka. Z tejto „detskej 

viery“ som dospela, Boh ma veľmi 

nezaujíma, rovnako aj celé 

kresťanstvo. Nemyslím si, že celou 

pointou je slovo „Boh“, že ak neverím 

v Boha, tak som automaticky 

zatratený. Dôležitejšie je, podľa mňa, 

robiť dobro, odpúšťať a byť 

milosrdný. Nie „veriť“ a robiť zlo. 

Dosť kresťanov sa oháňa tým, že 

chodia v nedeľu do kostola,  ale nerobí  

im najmenší problém prísť na internet, 

ponadávať si na každého, kto sa im 

nepáči a potom sa s rodinou večer 

modliť a hovoriť, akí sú oni veľkí 

kresťania... Nemám problém byť 

v kresťanskom prostredí, chodiť na 

omše a ja neviem, čo ešte, ale nech si 

nikto nemyslí, že je viac, ako ostatní, 

nech nebojuje proti tomu, čo sa ho 

netýka a nech si žije svoju vieru bez 

toho, aby to musel všetkým 

pripomínať každých 5 minút. Amen. 

Blogerka 
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Predstavy o Bohu sa formujú počas 

života, niekedy si to možnože ani 

neuvedomujeme. Niečo nás v živote 

ovplyvní, niečo pochopíme a náš 

názor sa zrazu akosi zmení. Myslím, 

že ako dieťa som sa o Bohu nejako 

špeciálne nezamýšľala. A ak áno, tak 

som vnímala asi to, že je to dobrý Boh 

a že nám dáva darčeky. Neskôr som sa 

tým už trošku začala zaoberať a moja 

predstava skončila asi tak, že Boh je 

ako taký počítač. Čo vložíš, to aj 

dostaneš, nevložíš, tak nedostaneš. 

A teraz sa môj názor mení. Teda mení 

sa celý život, ale myslím, že teraz som 

tomu ozaj začala rozumieť. Boha som 

začala vnímať ako Toho, s ktorým si 

musím sama vytvoriť vzťah 

a posilňovať svoje priateľstvo s Ním. 

A tak si myslím, že môj cieľ je to, aby 

sa naše priateľstvo prehĺbilo natoľko, 

že Bohu dokážem plne dôverovať 

a prijímať jeho vôľu. 
Katarína 

Aké predstavy som mala o Bohu, keď 

som bola malá? Vnímala som Ho tým 

„nevinným detským myslením“. 

Predstavovala  som si, že sídli v nebi 

na tróne a okolo neho sú mraky a veľa,  

veľa  veselých ľudí, s ktorými sa aj On 

rozpráva a že vždy tam je dobrá nálada 

na prvom mieste. Samozrejme, keď už 

som bola staršia, začala som to vnímať 

viac realisticky a moje predstavy 

o vatových obláčikoch postupne 

zmizli.  Teraz viem, že Boh je tu. 

Úprimne, stále si predstavujem nebo 

s veľa ľuďmi, ktorí majú úsmev na 

tvári. A Boha ako nejakú neviditeľnú 

moc, ktorá existuje, ktorá nás miluje 

a ktorá nám chce dobre. 
Alexandra 

V minulosti som si myslela, že 

Boh je ako režisér, že riadi naše životy, 

že vie všetko, čo sa stane, lebo to 

povedal. Ale keďže máme slobodnú 

vôľu, tak to nie je pravda. Potom som 

si myslela, že sa Boh na začiatku sveta 

viac staral o ľudí,  ako v dnešnej dobe 

a že teraz na nás len dohliada. Myslela 

som si, že Boh je od nás vzdialený a že 

je tu pre nás iba v núdzi. Teraz viem, 

že Boh sa nachádza bližšie, než som si 

myslela v minulosti. Nachádza sa 

v každom z nás a je pri nás v každej 

udalosti. Či už ide o šťastnú alebo 

smutnú udalosť. Hlavne nesmieme 

zabudnúť, že nikdy nie sme sami a že 

Boh nás ma rád, lebo je Láska. Žalm 

23,4: „I keby som mal ísť tmavou 

dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty 

si so mnou.“ 
Michaela 

spracovala: Petra
 

 

Takto sa ôsmačky zamýšľali nad otázkou: 

Ako si sa cítila, keď si sa dokázala podeliť? 

Rodičia ma učili, aby som sa vedela so všetkým vždy podeliť. Ja som sa podelila, 

no iba s tými hmotnými vecami, ako napríklad čokoláda, žuvačky či cukríky. Ako som 

sa pri tom cítila? V srdci som mala radosť. 

Keď som vyrástla, tak sa mi jedného dňa stalo toto. 
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Ráno som vstala a urobila si rannú rutinu. Poobede prišla mamka s ockom z práce. 

Ako vždy, znova nám niečo kúpili. Tentokrát to bola čokoláda. Svoju som zobrala 

a išla ponúknuť brata do izby. V strede cesty som sa zastavila. Cítila som, že niečo 

robím zle. Delenie sa s hmotnými vecami som vykonávala automaticky a bez lásky. 

Potom som si pomyslela: „Prečo sa nepodeliť aj s láskou?“ Celý deň mi to vŕtalo 

v hlave. Ako sa ja môžem podeliť s láskou? No potom mi napadlo: „Veď Boh sa tiež 

podelil s láskou. Veď predsa On je Láska.“ Sama seba som sa pýtala: „Keď Boh je 

Láska, tak ako ja Ho môžem dať druhým?“ Na druhý deň, keď som sa zobudila, mi to 

došlo. „Lásku môžem dať predsa tomu druhému, keď sa naňho usmejem. Alebo stačí 

len milé slovko, ktoré ho poteší. Možno, keď sa ho opýtam, ako sa má alebo či 

nepotrebuje s niečím pomôcť. Áno, to všetko je láska. S Božou pomocou zvládnem 

všetko.“ Tiež mi napadla aj odpoveď na otázku, ako môžem dať Boha ľuďom. Môžem 

ho dať tak, že budem o ňom rozprávať a začnem ľudí viesť na dobrú cestu. Ukážem 

im, že Boh je cesta, pravda a život. No hlavne: ,,Boh je Láska!“ Teraz už viem, že 

podeliť sa, neznamená dať druhému čokoládu. Znamená to, dať mu ju s láskou. 

Dôležité je, čo cítiš, keď niekomu niečo dávaš. Pretože Boh nás učí, aby sme sa 

milovali navzájom tak, ako miluje Boh nás.  

Deľme sa s láskou. Pretože láska sa nedá kúpiť za peniaze. No čokoláda áno.  

Lenka O., 8.B 
 

 

Ján Pavol II. 
velikán, mysliteľ, filozof, učenec, športovec, zmierovateľ...  

Môže ovplyvniť dnešných mladých ľudí? 

„Naše rozhodnutia budú oveľa lepšie, keď budeme žiť vo vzájomnej spolupráci, 

ktorá nás bude ustavične podnecovať k zdokonaľovaniu.“ sv. Ján Pavol II. 

 

Tento výrok môžeme rozdeliť na tri 

časti. 

Prvá časť: „Naše rozhodnutia budú 

oveľa lepšie...“ V živote musíme robiť 

veľa dôležitých rozhodnutí. No 

častokrát sa nevieme rozhodnúť, ktorá 

cesta je tá správna. Aj Karol Wojtyla 

spravil rozhodnutie, ktoré výrazne 

ovplyvnilo jeho život. Umenie či 

teológia? 

Druhá časť: „...keď budeme žiť vo 

vzájomnej spolupráci...“ Pápež nás 

vyzýva k láske k blížnemu. Máme žiť 

v spolupráci, priateľstve a neustále si 

pomáhať. Karolovi Wojtylovi v jeho 

rozhodnutí pomohol kňaz z kostola, 

kde sa každé ráno cestou do práce 

modlil. 

Tretia časť: „...ktorá nás bude 

ustavične podnecovať 

k zdokonaľovaniu.“ Ak žijeme 

v priateľstve, láske a spolupráci, 

ovplyvňujeme sa navzájom. Ján Pavol 

II. ovplyvnil a stále ovplyvňuje mnoho 

ľudí, vrátane mňa. Karola Wojtylu tiež 

ovplyvňovalo a podnecovalo mnoho 

ľudí. Rodina, priatelia, Cirkev... 

Karol Wojtyla, neskôr Ján Pavol II., 

dovolil Bohu vstúpiť do jeho srdca 

a nebránil sa jeho plánom. Bol to 

človek veľmi múdry, milujúci, 

pokorný, dobrý, priateľský, 
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odpúšťajúci... a my sa od neho 

môžeme naučiť veľa. 

Katarína, 7.C 

Most. Pápež Ján Pavol II. vo svojom 

živote budoval mosty. Mosty spájajú. 

Aj cez rieku sa dá prejsť, iba keď ho 

máme k dispozícii. Jeho stavanie si 

vyžaduje námahu a úsilie. Treba 

vybrať správny materiál, opracovať ho 

a spojiť ho dokopy. Most musí mať 

pevné základy, aby sa nezrútil. Musí 

byť bezpečný, aby po ňom ľudia mohli 

prechádzať. Ján Pavol II. síce nestaval 

fyzické mosty, no tie, ktoré budoval – 

medziľudské – sú ešte dôležitejšie. 

Vynakladal námahu na spájanie ľudí. 

Správnym materiálom bola úcta 

a rešpekt voči ostatným. Odstraňoval 

nenávisť a rozdiely. Neodsudzoval 

ľudí no prijímal ich takých, akí sú. 

A všetko spájal láskou. Jeho mosty 

boli bezpečné, lebo mali pevné 

základy – základy v Bohu. Berme si 

príklad od tohto veľkého človeka 

a učme sa stavať medzi sebou mosty. 

Učme sa spolupracovať medzi sebou. 

A ak sa budeme rozhodovať, nevoľme 

si nenávisť, ale lásku, nie vojnu, ale 

pokoj. Buďme vždy pripravení robiť 

dobré rozhodnutia. 
Zuzana, 7.A 

Podľa mňa, Ján Pavol II. bol jeden 

z mála ľudí v 21. storočí, ktorí majú na 

nás vplyv. Zmenil spôsob, ako sa 

katolícka Cirkev pozerala na svet 

a naopak. 

Za tento týždeň som o ňom prečítala 

veľa článkov, či už slovenských, ale aj 

zahraničných. U mňa má veľký obdiv. 

Nenašla som na neho zlé slovo. Snažil 

sa spojiť ľudí prostredníctvom 

posolstva lásky a mieru. Úloha, ktorú 

zohral pri ničení komunizmu a 

ukončení diktatúry po celom svete, 

získala širokú mediálnu popularitu. 

Najviac ma na pápežovi Jánovi Pavlovi 

zaujalo, keď oslovoval ďalšie 

vierovyznania, aby posilnil ducha 

jednoty medzi náboženstvami. 

Napríklad, išiel do mešity, hovoril s 

moslimami a obhajoval práva všetkých 

skupín v islamských krajinách. Nazval 

judaizmus starším bratom kresťanstva. 

Lídri rôznych náboženstiev, ako je 

budhizmus, šintoizmus... sa 

zhromaždili, aby sa modlili spolu s 

katolíkmi, protestantmi a 

pravoslávnymi za svetový mier. 

Za mňa určite najlepší pápež, aký 

bol. Je to vzor pre nás všetkých. 

Simona, 8.B 

Ján Pavol II. bol statočný človek, 

ktorý sa nebál vlastnej smrti. 

Povzbudzoval ľudí, ale hlavne on ich 

miloval. Keď naňho pomyslím, prvé 

slovo, ktoré sa mi hneď vybaví, je 

odvaha. Mal rád každého a s každým 

sa podelil a odpúšťal. Veľa, veľa 

odpúšťal. Všimla som si, že napriek 

svojim ťažkostiam, sa stále usmieval a 

modlil. Tento človek dokáže tak 

povzbudiť s takou láskavosťou a 

odvahou. Bol nenahraditeľný, 

nenahraditeľný bol aj jeho duch. Ľudia 

by sa mali zamyslieť nad láskou k 

blížnemu. Mali by venovať viac času 

rodine. Spolupracovať, ako tvoriť 

niečo nové, nové vzťahy a novú lásku. 

Aj keď dokonalí nikdy nebudeme, 

máme sa o to aspoň snažiť. Snažme sa 

byť lepšími ľuďmi, spolupracovať s 

ostatnými a milovať blížneho. ,,Ako 

môžeme predstúpiť pred Boha, keď si 

nevieme navzájom odpustiť?“ Ja pri 

týchto slovách som si uvedomila, že to 
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je pravda. Priatelia ťa podporia. 

Zmeňme sa aspoň my, keď nie ostatní 

a buďme vzorom pre iných tak, ako bol 

aj Ján Pavol II. Majme sa radi, lebo my 

ako ľudia, ako človek, ako osoby sme 

dokonalí nie navonok, ale vo vnútri. 

Sofia, 8.B 

spracovala: Ema
 

 

Kráľovná mája 

Žiaci 1. stupňa v máji, počas domácej karantény, vzdávali úctu Panne Márii 

skutočne originálne. O tom, akú úctu prechovávajú vo svojich srdiečkach k našej 

Nebeskej Matke – Kráľovnej mája, vás presvedčia ich kresby. 

   
 Mimka Štefková Dianka Porubcová 

   
 Lenka Bedriová Ľudko Jakubov 

spracovala: Dominika; foto: archív školy  
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Imatrikulácia prvákov 

Nastal vytúžený čas všetkých žiakov – 31. január – koniec 1. školského polroka 

a s ním spojené vyhodnotenie práce a usilovnosti všetkých. Pre prvákov to bol deň, keď 

mali byť oficiálne prijatí do našej veľkej žiackej rodiny – deň ich imatrikulácie! Než sa 

tak stalo, museli ukázať, že sú už naozajstní školáci. 

Celodenný program si 

pripravili ich kamaráti z 9. ročníka. 

Ráno sa všetci hravou formou 

zoznámili, podelili sa do skupiniek, 

pomenovali a zábava mohla začať. 

Deviataci, prezlečení za postavičky 

z rozprávok, deti sprevádzali po 

škole, kde boli rôzne stanovištia. 

Na nich plnili viaceré úlohy – 

športové, vedomostné, logické. 

Prváci všetko s ľahkosťou zvládli 

a po občerstvení sa spoločne 

presunuli do veľkej telocvične. 

Tam im pani riaditeľka predstavila 

nového maskota školy – obrovský 

krásny kvietok, z ktorého mali 

veľkú radosť. A to mu prinieslo aj 

jeho meno – RADOSŤ. Jeho 

sponzorka – pani Hakulinová, 

popriala žiakom veľa radostných 

zážitkov. 

 

Potom konečne nastala slávnostná 

chvíľa – prváci postupne dostávali kokardy – 

ružové a modré, ktoré potvrdili ich prijatie 

medzi ostatných žiakov a budú im tento 

pekný deň pripomínať. 

Deti nosili kokardu hrdo a všade ju 

ukazovali, boli veľmi šťastné, deň sa im 

veľmi páčil. Ale tiež získali, či upevnili 

priateľstvá so svojimi veľkými deviatackými 

kamarátmi. 

s radosťou napísali triedne pani učiteľky prváčikov 

Danka a dve Katky 

foto: archív školy 
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Nenecháme sa oklamať 

Už ste určite počuli o slovách, v ktorých píšeme „i“ aj napriek tomu, že spoluhlásku 

čítame tvrdo. Práve takým slovám sa na hodinách slovenského jazyka venovali druháci. 

O tom, že na hodinách dávali dobrý pozor, vás presvedčia príbehmi, ktoré napísali a využili 

v nich slová, kde „d“ čítame tvrdo, ale píšeme „i“, respektíve „í“. 
 

Edita je blondína. V pondelok bola 

v divadle na predstavení o dinosaurovi 

Dinovi. Fotografie z digitálneho 

fotoaparátu uložila na pevný disk. 

V utorok mame na obed puding. V stredu 

písala diktát o dirigentovi, diplomatovi, 

dispečerovi a direktorovi. Vo štvrtok 

čítala knihu o dikobrazovi a diviakovi. 

V piatok večer sa nudila a odišla 

s Aladinom na diskotéku. 

Samuel, 2.B 

Blondína Edita je puding na 

diskotéke. Na diskotéke spievajú dínom-

dánom a za tanec dostala Edita diplom. 

Videla tam aj digitálnu šou 

o dinosauroch. Na diskotéke boli štyri 

disciplíny. Boli to hádzanie diskom, 

kreslenie dinosaura, beh s dingom 

a chytenie banditu. Domov odišla peši. 

Nemala kredit na mobile. 

Katka, 2.B 

spracovala: Karolína 
 

 

Prvákova desiata 

 

Aj takáto môže byť desiata prváčika. Takto si ju 

počas Dňa otvorených dverí pripravil jeden z budúcich 

prvákov. A čo ich v tento výnimočný deň ešte čakalo? 

Po  privítaní   pani  riaditeľkou   a   pani   zástupkyňou 

v kaplnke školy ich štvrtáci 

priviedli do svojich tried. Tam si 

budúci prváci s pomocou 

starších spolužiakov pripravili 

spomínanú desiatu. A nielen to, 

vyzdobili balón a vyrobili 

kvietoček z lízanky. Za svoju 

šikovnosť si zaslúžili odmenu 

v podobe sladkosti a džúsu. 

Takto posilnení sa spolu 

s rodičmi a štvrtákmi 

(sprievodcami) vybrali 

obdivovať VEĽKÚ školu. 

Nakukli aj na vyučovacie hodiny 

v niektorých triedach prvého 

stupňa. O tom, že sa im u nás 

páčilo, svedčí fakt, že domov či 

do škôlky sa im odísť nechcelo. 

Nech im to nadšenie vydrží čo 

najdlhšie. 

Klára; foto: archív školy 
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Deň materinského jazyka 

Rôzne udalosti a sviatky sa oslavujú, no aj materinský jazyk má svoj sviatok. 

Pripadá na 21. február. Naša škola si ho pripomenula tiež a žiaci na prvom stupni mu 

venovali nielen hodinu slovenského jazyka. Pani učiteľky na celý deň pripravili 

projektové vyučovanie. V každom ročníku to bolo o niečom inom. Ale spoločné bolo 

jedno – MATERINSKÝ JAZYK. Žiaci 1. ročníka sa oboznamovali s pojmami reč, jazyk, 

materinský jazyk, druháci tento deň strávili rôznymi aktivitami, ktorými si pripomenuli 

sv. Cyrila a Metoda, Antona Bernoláka a Ľudovíta Štúra, tretiakov tiež zaujali tieto 

osobnosti a vyskúšali si aj prácu s elektronickým slovníkom nárečových slov. Štvrtáci 

sa s nami podelili o svoje aktivity podrobnejšie. Viac o týchto aktivitách si môžete 

prečítať na stránke https://www.minedu.sk/medzinarodny-den-materinskeho-jazyka/. 

 

Dnešný slovenský jazyk je iný ako 

kedysi, tak ako oblečenie, jedlo, práca, 

záujmy. Hodnotu a vývoj materinského 

jazyka objavovali aj naši štvrtáci počas 

celého dňa. 

Najprv počas prvej vyučovacej 

hodiny si upevnili vedomosti 

z vlastivedy. Zásluhy svätých Cyrila 

a Metoda, Antona Bernoláka a Ľudovíta 

Štúra si zopakovali pomocou 

prezentácie. Vtiahnutí do deja 

o niekoľko storočí späť, oblečení 

v ľudových krojoch, pokračovali na 

druhej hodine paralelou, vývoj oblečenia 

= vývoj jazyka, jeho ústnej a písomnej 

podoby. 

Skúšali čítať a písať hlaholikou, 

bernolákovčinou. Bolo to miestami 

náročné, ale i zábavné zároveň. Na tretej 

hodine, skončili pri štúrovčine 

a kodifikovanej slovenčine, ktorú 

porovnávali s miestnym abovským 

nárečím, a to aj pomocou vysielania 

Rádia Regina ku Dňu materinského 

jazyka. 

Na štvrtej hodine porovnali výrazy 

v jednotlivých nárečiach a vytvorili tak 

mapu nárečí. V diskusii vyjadrili svoj 

názor na vývoj jazyka v minulosti 

a dnes, vývoj životných podmienok a čo 

spôsobil pokrok – rozvoj techniky. Pri 

SMS   správach   nedodržujeme   presne 

 

 

  

https://www.minedu.sk/medzinarodny-den-materinskeho-jazyka/
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pravidlá spisovnej slovenčiny, 

používame skratky, slangové slová. 

Doma alebo u starých rodičov niektorí 

rozprávajú nárečím. So slovami z čias 

Antona Bernoláka sa stretávame už iba 

v literatúre. Usúdili, že sa im 

bernolákovčina čítala ťažšie, ale heslo 

„Píš, ako počuješ!“ by brali aj dnes a to 

najmä pri písaní diktátov. Uvedomili si, 

že tak, ako sa niektoré veci vytrácajú 

z nášho života, tak sa vytratili aj ich 

názvy – slová. Na svete, vraj každé dva 

týždne, mizne jeden jazyk aj so svojím 

kultúrnym dedičstvom. 

Ostáva nám veriť, že nás moderná 

doba nepohltí natoľko, že náš jazyk 

postupne  splynie s ostatnými jazykmi 

do jedného, akéhosi moderného, 

elektronického. Snáď ľudia budú 

naďalej písať básne, poviedky, romány, 

nielen SMS-ky, e-maily, statusy... a náš 

spisovný jazyk si zachová svoju 

hodnotu. 

Bolo milé na piatej vyučovacej 

hodine pozorovať, čítať a počúvať 

názory štvrtákov na pokrok, jazyk 

a životný štýl. Ich porovnávanie v 

minulosti, prítomnosti a pohľad do 

budúcnosti. Ich hrdosť na to, akých 

„bojovníkov“ náš národ v tých ťažkých 

časoch mal. Ako si museli vybojovať 

rešpekt okolia, panovníkov i samotného 

pápeža. Sme radi, že máme svoj jazyk, 

že nám to vybojovali.  

spracovali triedne pani učiteľky 4. ročníka 

 

 

Mamy a otcovia 

Na hodine prírodovedy sa žiaci 4.A triedy zmenili na mamičky a oteckov. Vyskúšali si 

starostlivosť o bábätká. 

 

 

 

Júlia; foto: archív školy 
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Telesná výchova na snehu 

Aj keď bola táto zima na sneh skúpa, žiakom 4.A triedy sa predsa podarilo užiť si ho 

aspoň trocha počas netradičnej hodiny telesnej výchovy. 
 

  
Klára; foto: archív školy 

 

 

Vtáčie búdky v VI. oddelení 

Posledné utorkové popoludnie v januári sme v VI. oddelení vyrábali vtáčie búdky 

z prázdnych škatuliek od mlieka. Chceli sme nimi potešiť spevavé vtáčatká v okolí 

našej školy. Radosť z toho mali aj zruční majstri, deti v ŠKD.  

  
 

Výtvarná biblická súťaž 

V mesiaci január sa deti v ŠKD prvého až štvrtého ročníka zúčastnili biblickej 

výtvarnej súťaže. Nakresliť mohli biblickú postavu alebo biblický príbeh.  
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Divadlo nás baví 

Vyrábaním papierových postavičiek sme sa zabávali v ŠKD 12. februára. Trieda 

4.A sa premenila na divadlo. Videli sme rozprávky: Ako šlo vajce na vandrovku, 

prileteli k nám Pa a Pi z mačacej planéty a Samko, ktorý dostal päťku. Na rozprávkach 

sme sa zasmiali a bolo nám veselo. 
Kajka a Terezka, 4.A 

  
 

Mladý záchranár v ŠKD 

Počas celého školského polroka sa 

trieda 4.C mení na zdravotnú 

ambulanciu. Ak si myslíte, že v nej 

nájdete deti z 10. oddelenia, mýlite sa. 

V popoludňajších hodinách tu ordinuje 

detský tím lekárov, sestričiek, 

ošetrovateľov, sanitárov, záchranárov. 

Nechýba ľudskosť, vzájomná pomoc a 

iné humanitné aktivity. Získané 

teoretické znalosti z odborných kníh, 

letákov, časopisov a z internetu 

prenášame do praxe. 

Malí záchranári sa oboznamujú s 

poslaním Červeného kríža, s obsahom a 

používaním lekárničky, ako 

predchádzať úrazom, ako urobiť masáž 

srdca. Nacvičili si napr. stabilizovanú 

polohu, obväzové techniky, ako sa 

chrániť pred chorobami, ako sa správať 

na výlete v horách počas búrky. Najprv 

premýšľajú o načrtnutej situácii a potom 

sa ju snažíme  spoločne  čo najlepšie 

vyriešiť. Na prvú pomoc nepotrebujeme 

špeciálne vybavenie, stačí len chcieť! 

Akákoľvek prvá pomoc je lepšia, ako 

žiadna! 

Sv. Kozma a sv. Damián, bratia, 

mučeníci, patróni kresťanských 

zdravotníkov, orodujte za nás!
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Týždeň spoločenských hier 

Druhý februárový týždeň patril v IV. oddelení spoločenským hrám. Naučili sme 

sa pri nich novým pravidlám, férovej hre a získali aj nové priateľstvá. Vládla tam pravá 

atmosféra súťaženia, dobrej nálady a úsmevu! 

  
 

Kreslenie žehličkou  

Žehličku poznáme ako dobrého 

pomocníka a asi najviac ju v rodine 

používajú mamky a šikovné gazdinky. 

Ale deti v 2. oddelení ju počas 

sychravých dní použili na niečo úplne 

iné. Spolu s pani vychovávateľkou 

skúšali novú techniku, ktorá má názov 

ENKAUSTIKA - kreslenie žehličkou. 

Žehlenie, pardon, kreslenie žehličkou im 

išlo veľmi dobre. 

 
 

Pieseň pre Máriu 

Ruženec rozpráva príbeh a deti 

príbehy milujú! A práve preto, raz 

v mesiaci, sa stretávajú detí všetkých 

oddelení v kaplnke, kde prostredníctvom 

desiatku posvätného ruženca ožíva 

príbeh spásy a približuje sa k všetkým 

deťom, k menším i väčším. Všetky 

ružencové tajomstvá nás učia niečo 

veľmi dôležité o Ježišovom živote a 

taktiež o nás samých. Učia nás o tom, 

kým Ježiš Kristus naozaj je a kým sme 

povolaní stávať sa my v ňom. 

 

Bonusom týchto ružencových 

príbehov je skutočnosť, že ich 

„rozprávačkou“ je samotná Mária. Ona, 

ktorá Božieho Syna milovala viac, ako 

hocikto iný na Zemi, nás týmito 

príbehmi sprevádza. Umožňuje nám 

spoznávať Krista jej očami a učí nás 

približovať sa k nemu a čoraz viac sa mu 

pripodobňovať. Zároveň na začiatku 

tejto milej pobožnosti sa deti učia novú 
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detskú pieseň doprevádzanú gitarou, 

ktorú si na záver všetci zopakujeme. A 

tak pieseň pre Máriu sa nesie celou našou 

školou.  

 

Po stopách víťazov 

„Ak chcem byť svätá, musím byť 

svätá hneď!“ Práve tento citát od bl. 

Chiary Luce Badano zaznieva každý 

piatok v 5. oddelení počas krúžku „Po 

stopách víťazov“, ktorý deti navštevujú. 

Spoločne sa dozvedajú o svojich 

patrónoch, o ich živote tu na tejto zemi a 

ich láske k nášmu Ockovi. Deti sa vždy 

veľmi tešia, kto nasleduje, pretože je to 

ich deň, ich piatok. Sedia na významnom 

mieste a všetci sa započúvajú do príbehu 

daného patróna. Tento vzácny čas končí 

omaľovánkou       daného      svätca      a 

modlitbou k nemu. Aj cez tento krúžok 

sa deti učia ísť po týchto stopách... 

 

upravila: Lucia Mihaliková, vychovávateľka; foto: archív školy 

 

 

ROZHOVOR S... 

Indície: čítanie a knihy, slovenčina, píšťalka, pohyb a úsmev – 
áno, s pani učiteľkou Dankou Karaffovou 

Rozhovor bol uskutočnený ešte v zime, potom v marci a nakoniec sme ho doplnili 

aj v závere májových dní. Zvedavé sme boli aj na športové prekvapenie, ktoré nám 

vyučujúci telesnej výchovy pripravili. Tak poďte s nami na mailovú redakčnú návštevu 

a čítajte viac... 
 

Ste na našej škole skoro rok a my sme 

zvedavé, ako sa vám tu páči, a ktoré školské 

podujatia vás oslovili? 

Veľmi sa mi páči na našej škole. Oslovili 

ma všetky podujatia. Osobne si myslím, že 

keď sa aj tá najmenej dôležitá vec robí 

s veľkou láskou, vždy to zanechá v človeku 

pozitívnu stopu a naša škola je toho 

príkladom. 

 

Máte aj svoju triedu, piatakov,  ako  sa  vám

v triede spolu nažíva? 

Nažíva sa nám skvelo. Teda 

dúfam, že to aj žiaci tak vnímajú  

(hahaha). Ako triedna učiteľka sa 

snažím vytvoriť si vzťah k mojim 

žiakom na báze učiteľ = priateľ 

 

Čo vás viedlo k tomu, aby ste boli 

slovenčinárka a telocvikárka? Je 

niektorý predmet vášmu srdcu 

bližší a prečo? 



 « PREDSTAVUJEME  UČITEĽOV 27 

Od školských čias mojimi 

najobľúbenejšími predmetmi boli 

slovenský jazyk a telesná výchova. 

Popravde, oba predmety mám 

radaa myslím si, že aj v praxi ich 

kombinujem. Slovenčinu tak trochu 

učím športovo a pri telesnej rada 

poznám zmysel cvičenia. 

 

Máte teraz niečo rozčítané 

a spomeniete si ešte na obľúbenú 

knihu alebo obľúbené knihy z čias 

základnej školy? A spomienka na 

písanie diktátov? 

V poslednom čase čítam 

duchovnú literatúru. Obľúbila som 

si knihy od Joyce Meyera. 

V školských časoch prevládali 

dievčenské romány a fantazijné 

príbehy.  

Z diktátov som si ťažkú hlavu 

nerobila. Vždy sa mi nejakým 

zázračným spôsobom podarilo 

napísať s minimálnymi chybami. 

Hahaha 

 

Môže mať vyučujúca telesnej 

výchovy naj... športovú disciplínu 

alebo  športovú   hru   a  podobne?

A môže mať aj obľúbených športovcov alebo 

športovkyne? Môžu byť aj ich mená. 

Z individuálnych športov u mňa prvú 

cenu získava beh a z kolektívnych hier 

basketbal. 

Asi vás to prekvapí, ale ja vôbec nie som 

sledovateľom televízneho športu. Nemám 

žiadneho obľúbeného športovca. U mňa 

vnímanie športu sa priamo dotýka pohybovej 

aktivity, a to je to, čo mi prináša radosť, ktorú 

môžem potom rozdávať ďalej. 

 

Naša zvedavosť nemá konca a ďalšia otázka 

smeruje k vašej rodine, súrodencom. Čo by 

ste nám prezradili? 

My sme štyria súrodenci, mám troch 

bratov, takže naše detstvo bolo veľmi 

bláznivé a veselé.  Ešte aj teraz, ako dospelí 

ľudia, keď sa na sviatky zídeme, mnohokrát 

sa prichytíme pri hernej konzole a mastíme 

„Need for speed“.  

 

A čo váš voľný čas? 

Rada spoznávam nové veci, preto si vo 

voľnom čase prečítam dobrú knihu, rôzne 

články, štúdie alebo si vypočujem zaujímavú 

prednášku. Občas si pozriem aj nejakú 

politickú diskusiu, keďže ma zaujíma aj svet 

politiky. 

 

Máte nejaké špeciálne veľkonočné zvyky 

a čo Veľkonočný pondelok vo vašej rodine? 

Nemáme žiadne špeciálne veľkonočné 

zvyky. Veľkonočné sviatky sa nám spájajú 

s modlitbou, svätými omšami, svätením jedla, 

no a, samozrejme, už od nedele s jedením 

koláčov a veľkonočnej šunky.  Veľkonočný 

pondelok je u nás už tradične mokrý. Nebolo 

to inak ani tento rok.  

 

Ako ste prežívali posledné mesiace a týždne, 

keď sa škola presunula do detských izieb 

a nastalo vzdelávanie doma? Čo vy a online 

komunikácia? 
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Popravde, nie som veľkým fanúšikom 

techniky. Mám rada sociálny kontakt, ale 

vzala som to ako výzvu, kedy sa môžem opäť 

niečo nové naučiť. Úprimne môžem povedať, 

že ma to posunulo vpred. Zas som o niečo 

technicky zručnejšia.  

 

Jedného dňa sa na stránke školy a FB 

objavilo super video, na ktorom vy a pán 

učiteľ Drimák, obľúbení telocvikári, 

ponúkate super športovú zostavu na cvičenie 

doma. Ako vznikol tento nápad, ako a kde ste 

to cvičili a natáčali? A čo ohlasy detí, rodičov 

a pedagógov školy? 

Nápad s videom vznikol veľmi 

spontánne. Vedeli sme, že je to náročné 

obdobie pre každého. Zrazu všetci fičali na 

home-office, vy žiaci ste sa učili z domu. 

Pohyb každému chýbal. Video sme natočili 

práve kvôli tomu, aby sme vám a vašim 

rodinám spríjemnili tento karanténny čas. 

Natáčali sme to u  nás v  škole, 

v malej telocvični, na veľmi 

amatérskej úrovni, ale verím, že 

účel splnilo.  Ohlasy boli 

fantastické, či už od detí, rodičov, 

alebo kolegov. Veľmi nás to 

povzbudilo a potešilo.  

 

Bude mať športové video 

pokračovanie? Ak áno, kedy asi?  

Plánovali sme ďalšie video, 

ešte teraz v júni, no vzhľadom 

k zlepšujúcim sa karanténnym 

podmienkam už ani nebude 

potrebné. 

 

A ešte odkaz pre žiakov, čitateľov 

kníh aj nášho školského časopisu: 

Žite a robte všetko naplno, 

ozajstne, skutočne a s láskou. Toto 

je aj mojím hnacím motorom. 

 
 

 

Indície: škola, telocvičňa, píšťalka, dobrá nálada – áno, 
s pánom učiteľom Vlastimilom Drimákom 

Príjemný rozhovor bol uskutočnený ešte na začiatku marca a pripravovaný do 

veľkonočného čísla Ratolesti. Preto v ňom nájdete aj otázku k týmto sviatočným dňom.  
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Mailovou poštou sme otázky ešte doplnili a týkali sa posledných mesiacov domácej 

školy a online komunikácie. Ak ste už poriadne zvedaví, to je dobré, čítajte viac... 
 

Ste na našej škole skoro rok a my 

sme zvedavé, ako sa vám tu páči a 

ktoré školské podujatia vás 

oslovili? 

Musím sa priznať, že mi 

chvíľu trvalo, kým som si zvykol. 

Teraz sa cítim ako doma. Veľa 

školských akcií ma oslovilo, ale asi 

najviac diskotéka v štýle Mexiko, 

ktorú pripravovali deviataci 

a korčuliarsky kurz s piatakmi. 

 

Čo vás viedlo k tomu, aby ste boli 

telocvikár? 

Myslím, že to prišlo tak 

postupne. Vždy som mal rád šport, 

najskôr som chodil do letných 

táborov, viedol športové krúžky... 

No a teraz je moja práca zároveň mojím 

koníčkom. 

 

Máte aj svoju triedu, piatakov, ako sa vám 

v triede spolu nažíva?  

Áno, je to 5.D. Verím, že sme si 

navzájom „sadli“. 

 

Aká najvtipnejšia situácia sa vám stala počas 

telesnej výchovy?   

Myslím, že tých situácií bolo dosť, 

nakoniec je super, keď sa aj zasmejeme na 

hodinách telesnej výchovy. Je celkom sranda, 

keď pri basketbale sa žiak  pomýli, útočí na 

vlastný kôš. Všetci kričia, aby zastal a on si 

v tom hluku myslí, že ho povzbudzujú, tak 

akciu dokončí a ešte aj dá kôš. 

 

A čo vaše školské, stredoškolské 

a vysokoškolské časy? A naj... predmety 

a obľúbený obed v školskej jedálni? 

Ťažko mi je posúdiť, aký som bol 

študent. Ale okrem telesnej som mal veľmi 

rád aj geografiu. No a čo sa týka obedov, ja 

zjem všetko , ale naj... pečené kuracie stehno, 

ryža a kompót. 

 

Určite musí byť zaujímavé štúdium telesnej 

výchovy. Spomínate si na niektoré skúškové 

predmety? Mohli by ste robiť aj 

profesionálneho trénera v nejakom športe?  
Áno, štúdium bolo zaujímavé, mal som 

možnosť zdokonaľovať sa aj v športoch, 

s ktorými by som sa asi nestretol. Dala mi 

zabrať biomechanika. No a počas štúdia som 

si zvolil výberový predmet basketbal, ten by 

som mohol trénovať. 

 

Naša zvedavosť nemá konca a ďalšia otázka 

smeruje k vašej rodine, súrodencom. Čo by 

ste nám prezradili? 
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Mám dve dcéry – siedmačku 

a deviatačku. Sme traja súrodenci, 

brat je o štyri roky mladší, on má 

dcéru a syna. Sestra je o sedem 

rokov mladšia a ona má jednu 

dcéru. 

 

A čo váš voľný čas? 

Veľa voľného času trávim 

s  dcérami na tréningoch 

a súťažiach. A keď máme čas všetci 

spolu, tak bicyklujeme, lyžujeme, 

korčuľujeme, turistika. 

A cestovanie. 

 

Máte nejaké špeciálne veľkonočné 

zvyky a čo Veľkonočný pondelok 

vo vašej rodine? 

Špeciálne zvyky nemáme, 

snažíme sa v našich tradíciách 

pokračovať. Vždy si nájdeme čas 

na výlet do prírody. Keďže mám 

doma tri ženy, veľkonočná 

oblievačka nesmie chýbať.  

Ako ste prežívali posledné mesiace a týždne, 

keď sa škola presunula do detských izieb 

a nastalo vzdelávanie doma? 

Asi nikto nepočítal s tým, že to bude tak 

dlho. Najviac ma trápila tá neistota, že 

dokedy... Preto som veľmi rád, že sme 

s piatakmi nastúpili 1. júna. 

Pozitívne bolo to, že som ešte nikdy 

netrávil toľko času s rodinou. 

 

Čo vy a online komunikácia? 

No tak to už je horšie, nie som veľký 

kamarát s týmito vymoženosťami a trocha 

som „bojoval“, hlavne na začiatku. Ale dosť 

mi s tým pomáhala staršia dcéra.  

 

A ešte záverečná bodka! Môžeme vás 

poprosiť o odkaz pre žiakov, športovcov 

v škole a našich čitateľov? 

V prvom rade verím, že ste všetci zdraví. 

Chcem všetkých pozdraviť a zaželať vám, aby 

ste si užili leto a teším sa na vás v septembri.  

Srdečne vám obom ďakujeme a v mene celej redakcie vám prajeme veľa 

príjemných, tvorivých rokov na našej škole, v dobrom športovom rytme. K tomu veľa 

zdravia a radosti v kruhu rodiny a blízkych. 

 

spracovali: Petra, Zuzana, Ema a Emília; foto: archív školy 
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Deviataci, na slovíčko... 

Aj keď v tomto čase je to skôr slovíčko napísané, predsa sa len niektorí deviataci 

rozpísali a mailovou poštou došli odpovede k otázkam, ku ktorým hľadali tie správne 

slová a slovíčka. Súhlasili, a tak sa začítajte do ich spomienok aj odkazov.  

 

Na čo si hneď spomenieš pri 

spomienkach na celé roky na ZŠ? 

 Na moje triedne pani učiteľky 

a úžasné zážitky s nimi, zábavu 

a humor našej triedy. (Katka) 

 Na taký obyčajný život v triede 

a ako mi prišlo ďaleko do 

deviateho ročníka. (Laura) 

 Vždy si spomeniem hlavne na naše 

výlety. Tam sme vždy mali čas na 

seba a mohla som sa porozprávať, 

s kým som chcela, kedy som 

chcela. Lebo normálne v škole 

nemáme na to toľko času, ako tam. 

A na výlete sa vždy dozviem niečo 

nové a zaujímavé (Danka) 

 Prvá spomienka je na 3. ročník, 

keď sme sa vzadu na podložkách 

hrali ja, Laura, Maxim a .... na 

psíkov. (Sonja) 

 Na kamarátov (Jano Š.) 

Ktoré podujatia ťa najviac zaujali, 

páčili sa ti a prečo? 

 Lyžiarsky výcvik na Čingove 

a v Levočskej doline v 7. ročníku – 

super triedna partia a zažili sme 

kopec zábavy. Triedny výlet v 8. 

ročníku v Bardejove a kúpeľoch – 

hrali sme tam spolu futbal a iné 

športy. Výlety do mesta a na pizzu. 

Korčuľovania, branné a iné 

športové aktivity – boli sme 

celkom hyperaktívni a mali sme 

radi šport  (Katka) 

 Najviac sa mi páčil lyžiarsky, 

plavecký výcvik a exkurzia. Tam 

sme totiž trávili všetky chvíle 

spolu. Zažili sme spolu kopec 

srandy a strávili nezabudnuteľné 

zážitky. A mala som sa tam proste 

príjemne, voľne a dobre. (Danka) 

 Samozrejme, školské výlety. Pani 

učiteľka triedna navrhla super 

destinácie a spoločne sme si to tam 

vychutnali. Z lyžiarskeho si veľmi 

pamätám guľovačku pod svahom. 
(Sonja) 

 Rada si spomínam aj na duchovné 

podujatia, ako napríklad Bdenie s 

Kristom, duchovné obnovy, ale aj 

veselšie školské diskotéky. 
(Natália) 

 Lyžiarsky kurz, pretože tam bola 

výborná atmosféra a ešte mám rád 

lyžovanie. (Jano Š.) 

Čo by si chcel/chcela odkázať 

mladším spolužiakom? 

 Užívajte si časy na základnej škole 

a úžasných spolužiakov, ktorých 

máte. A takisto aj zlatých učiteľov. 
(Katka) 

 Učenie sa v živote zíde. Viem, nie 

vždy to tak príde žiakom, ale 

neskôr prehodnotíte svoje priority. 
(Laura) 

 Čakajú vás ešte ťažké, ale aj pekné 

chvíle. Prajem vám veľa síl a 

trpezlivosti, budete to potrebovať. 
(Danka) 

 Nech sa vám darí do budúcna. 
(Jano Š.) 

 Odkázať im chcem, aby sa učili a 

nezanedbávali školu či známky na 
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vysvedčení. Nikdy nevieme, kedy 

môže nastať podobná situácia a 

opäť sa bude musieť zrušiť 

monitor spolu s prijímacími 

skúškami. V tejto situácii 

rozhoduje naozaj každá známka. 
(Natália) 

 Jednu podstatnú vec: „Učte 

sa!“ Jedno je dôležité a podstatné, 

že za zlé známky nemôžu učitelia, 

ale my sami. Nemáme právo sa na 

nich hnevať, že nám dali zlé 

známky. Máme právo sa ich pýtať 

na učivo, aby sme dostali lepšie 

známky a zlepšili naše učenie. 
(Sonja) 

Čo by si chcel/chcela odkázať 

pedagógom a vychovávateľom 

v škole? 

 Ďakujem za celých 9 rokov, ktoré 

ste ma sprevádzali a pomáhali mi. 

Budete mi chýbať. (Katka) 

 Budete nám chýbať. (Laura) 

 Ďakujem vám veľmi, že ste možno 

niekedy boli prísni, ale oveľa viac 

milí. Lebo vďaka vám som teraz 

silnejšia osobnosť. Ďakujem vám, 

že ste mi mnoho vecí odpustili a za 

pomoc, ktorú ste mi často dávali. A 

taktiež za to, že som si vedela  s 

niektorými z vás, hoci iba na 

chvíľku, perfektne „pokecať“, čo 

mi veľmi veľakrát pomohlo. 
(Danka) 

 Za svätú trpezlivosť so mnou. 

Viem, že som nebola vždy 

poslušný článok, ale zvládli ste to 

so mnou. A ja vám veľmi 

ďakujem. (Sonja) 

 Úprimne poďakovať za všetky 

vedomosti, ktoré mi odovzdali. Za 

ich trpezlivosť a ochotu. V škole 

som sa cítila veľmi dobre, 

ďakujem im, že vytvárali 

priateľskú atmosféru, vždy 

poradili a povzbudili osobným 

príkladom. (Natália) 

 Nech sa vám darí do budúcna. 
(Jano Š.) 

Podľa čoho si si vyberal/vyberala 

profesiu a strednú školu? 

 Vyberala som si školu podľa 

odporúčaní, súrodeneckých 

a kamarátskych skúseností a podľa 

vlastného záujmu a názoru na 

stredné školy. (Katka) 

 Ešte stále nie som rozhodnutá 

o svojej profesii, preto som si 

vybrala gymnázium. (Laura a Sonja) 

 Asi podľa názorov ostatných, 

nejakých recenzií. Ale aj podľa 

mojich pocitov o škole. (Danka) 

 Podľa toho čo ma baví. Preto mám 

v pláne študovať na gymnáziu so 

zameraním na informatiku. (Jano 

Š.) 
 Momentálne nie som rozhodnutá, 

čomu sa chcem v živote venovať,  

preto som si vybrala gymnázium. 

Predĺžim si čas na rozhodnutie a 

verím, že sa rozhodnem správne. 
(Natália) 

Za čím ti je ľúto v tomto čase 

pandémie a domáceho učenia? 

 Za mojimi spolužiakmi. Za 

výletmi a za kopcom zábavy, ktorú 

sme mali spolu prežiť. Za lúčením 

sa ... a poslednými chvíľami spolu. 
(Katka) 

 Ľúto mi je za tým, že nemám 

možnosť sa pomaly lúčiť 

s učiteľmi, ľuďmi, triedami. 

Všeobecne miestami, kde som 

bola rada. (Laura) 

 Za triedou, kamarátmi, za voľným 
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pohybovaním bez rúška. (Danka) 

 Chýba mi škola ako tak celá. Mrzí 

ma hlavne, že sa zrušil náš výlet do 

Krakowa a iné aktivity, ktoré sme 

mali mať ako deviataci. Aj tak som 

vďačná za tento čas. (Sonja) 

 Najviac mi je ľúto, že sa zrušili 

podujatia pre nás deviatakov, ktoré 

boli naplánované ku koncu roka, 

hlavne výlet do Krakowa. (Natália) 

 Mne chýba aj hot-dog a žemle zo 

stánku na Moldavskej ulici. Hlad 

je hlad. (Jano Š.) 

Záverečný odkaz ešte: 

 Každý koniec je nový začiatok, 

a tak končíme a lúčime sa, aby sme 

začali novú časť nášho života. 
(Katka) 

 Netreba sa strachovať, čo bude. 

Všetko je tak, ako má byť. (Laura) 

 Ďakujem vám pani učiteľka, milí 

učitelia, veľakrát ste mi pomohli a 

ospravedlňujem sa za všetky 

komplikácie, ktoré som vám 

spôsobila. Nikdy na vás 

nezabudnem. (Danka) 

 Môj odkaz je taký, že na toto 

kúzelné miesto (ZŠ) nikdy 

nezabudnem a nikdy nedovolím, 

aby som zabudla na nejakú 

spomienku z tejto školy. Opatrujte 

sa tu a spomínajte na nás 

v dobrom. (Sonja) 

 Veľká vďaka všetkým. (Jano Š.) 

 Chýbate mi, škola a priatelia, s 

ktorými sa nemôžem vídať často. 
(Natália) 

spracovali: Sonja a Danka, 9.B 
 

 

Ecology crosswords 

L S E P A R A T E I 

V E K O E E I I L R 

S S E P E T W U E E 

A W A K S S A R T U 

I I I E R O L F R S 

R B W C S P K H I E 

S A V E H M I S C T 

T H S S M O O E C H 

I U P E T C F R A I 

B W A T E R L F R N 

E C O T T O N B A G 

SEPARATE, REPAIR, SWICH OFF, BIKE, FRESH FRUIT, ELETRIC CAR, 

COMPOST, REUSE THING, COTTON BAG, SAVE, WATER,  WALK, PET, EKO 

Dominika, 8.C 
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T F P E T R O L 

S R R E C R O L 

O E S E G E T O 

P P L A S T I C 

M A N U V H U D 

O I E G B E R O 

C R E T A W F O 

Y S T H G I L F 

BAG, COMPOST, FOOD, FRESH, FRUIT, LIGHTS, ORGANIC, PETROL, 

PLASTIC, REPAIR, REUSE, SAVE, WATER 
Šimon M., 8.C 

 

 

     1.            

      2.           

3.                 

      4.           

  5.               

      6.           

    7.             

      8.           

     9.            

  10.               

1. When you don´use your car, you are ....... petrol. 

2. Turn off water while you are brushing your ....... 

3. Don´t leave the fridge open while ...... food. 

4. Try to ........ broken things, don´t throw them away. 

5. Give your old clothes to ............ . 

6. ...... instead of using your car everywhere. 

7. Separate your .......... . 

8. Use cotton bags instead of ........ .... . 

9. If you are not in the room, turn off the lights to save ........... . 

10. Use organic waste to make .............. . 
Zuzana, 8.C  
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Easter crosswords 
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spracovala: Sára, 6.C 
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Пасхальный 

 

    1.      

 2.         

  3.        

   4.       

5.          

6.          

7.          

1. Vec, z ktorej sa čítajú príbehy... 

2. Pozeráme cezeň von. 

3. Koľko dní má pôst? 

4. Ruská abeceda. 

5. Veľkonočné zvieratko (papká mrkvu). 

6. Druh mäsa spojený v Veľkou nocou. 

7. Obdobie pred Veľkou nocou spojené s odriekaním. 
Nina, 7.C 

 

 

              

              

              

              

              

1. Prvý jarný kvietok 

2. Ruská abeceda 

3. Hlavné mesto Ruska 

4. Kolektívny šport na ľade 

5. Jar 

Viliam, 7.C  
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   1.       1. HOKEJ 

2.  

3. CHROBÁK 

4.  

5.  

6. TÝŽDEŇ 

7.  

8.  

 

9. OTEC 

10.  

11. MAMA 

12.  

13. KAČKA 

14.  

15.  

 

   2.       

   3.       

   4.       

 5.         

   6.       

7.          

  8.        

          

   9.       

  10.        

          

 11.         

   12.       

 13.         

   14.       

   15.       

Katka a Ráchel, 7.C 

 
Bruno, 7.C   
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Tretiaci počas pandémie mali rôzne výzvy. Jednou z nich bolo opísať veci, ktoré 

majú doma pomocou piatich viet, ale tak, aby to bola hádanka. Pani učiteľky mali za 

úlohu hádanku uhádnuť. 3.B nám ponúka svoje hádanky. A vy ich môžete tiež hádať 

a 3.B (v budúcom školskom roku už 4.B) vám určite povie, či ste ich správne uhádli. 
 

Má štyri časti. Pracuje na elektrický 

prúd. Viem získať veľa vedomostí, ale 

aj veľa času stratím. Môžem do toho 

zapájať celú rodinu. Aj sa hrám, aj 

učenie získavam. Čo je to? 
Števko 

Môže to byť aj dnu, aj von. Používať 

to môže jeden aj viacerí. Má to rebrík 

a sieťku. Je to z kovu a plastu. Je to 

pružné. Čo je to? 
Emka 

Plytký, oblý nástroj z kovu 

do úst vkladám stále znovu. 

Je to lesklé až sa blýska, 

vďaka nej je prázdna miska. 

Keď sa s ňou nad tanier skloním, 

porcelán krásne zvoním. 

Čo je to? 
Janko 

 

Je to hudobný nástroj. Fúka sa doň. Je 

sčasti kovový a sčasti drevený. Jeho 

dĺžka je asi 15 cm a šírka 3,5 cm. 

Melódiu tohto hudobného nástroja 

počúvame v rozprávke Pat a Mat (A je 

to). Čo je to? 
Matúš 

Dá sa na ňom hrať aj nemusí. Dajú sa 

na ňom pozerať filmy, ale nemusia. Dá 

sa na ňom počúvať hudba, ale nemusí. 

Nabíja sa. Dá sa s tým telefonovať. Čo 

je to?  
Miško 

Má to štyri kolesá. Kolesá sú menšie 

ako na bicykli. Predné kolesá sa 

otáčajú do všetkých strán. Zadné 

kolesá sú pevné a otáčajú sa len 

dopredu a dozadu. Na podvozku je 

jednoduchá konštrukcia. Na vrchu 

konštrukcie je rúčka na ovládanie 

celého popisovaného predmetu. Čo je 

to? 
Stellka 

Má to operadlo. Je to z dreva. Je to 

hnedé. Má to 4 nohy. Dá sa na tom 

sedieť, ale nehýbe sa to. Čo je to? 
Adrián  

Je to hnedé. Je to vysoké. Dá sa to 

otvárať. Je to z dreva. Má to šuplíky. 

Čo je to? 
Stanko 

30 koní na červenej lúke, najprv 

žuvajú, potom dupajú a stoja ticho. Čo 

je to? 
Krištof 

U nás doma je strieborná. V 

štvorhviezdičkovom hoteli však môže 

byť zlatá. Keď ju stlačíš, dostaneš sa 

do druhej izby. Niektorým ockom sa 

podarí ju namontovať naopak. Musíme 

ju teraz veľmi často čistiť a hlavne na 

vchodových dverách. Čo je to? 
Peťka 
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Doma to má skoro každý, pekným 

štýlom ti hneď ráči. Daj tam papier, 

farby dosť a bude ti na pomoc. Zapni 

notebook, nahoď štýl. Čakať sa ti 

neprosí. A už iba stlač ten gombík, 

čakať na to sa oplatí. Čo je to? 
Timea 

 

Má to zúbky maličké, 

dám to našej mamičke. 

Poteší sa tomu, áno, 

narába s ním každé ráno. 

Môže mi to ublížiť, 

zlikviduje ľahko niť. 

Všetko zničí ako rýchlik, 

zničí mi to aj môj cukrík. 

Je to dobrý pomocník, 

ale veľký nezbedník. 

Čo je to? 
Martinka 

Môj predmet má väčšinou tvar štvorca, 

ale môže mať aj tvar obdĺžnika alebo 

rôznych iných tvarov. Je jednofarebný 

alebo viacfarebný s rôznym motívom. 

Vyrába sa z nejakého druhu papiera. 

Používa sa napríklad pri vyrábaní či 

stolovaní. Čo je to? 
Rebeka 

Je to praktická vec, nie je to hračka. 

Môže byť jednofarebná aj viacfarebná. 

Vysoká je ako treba. Päťprstá je ako 

človek. Točí sa, ale kolotoč to nie je. 

Čo je to? 
Natálka 

Používame to v kuchyni. Je to na 

varenie polievky. Má to 30 cm. Je to 

tenké a na konci širšie. Nie je to ostré. 

Čo je to? 
Saška 

Som veľký, pomerne ťažký. Mám tvar 

obdĺžnika. Zvyčajne mám, bielu farbu. 

Dakedy som studený a dakedy horúci. 

Čo je to? 
Adamko 

V obývačke je to vždy, 

dobre sa na tom leží. 

Môže to byť biele, 

čierne alebo aj bielo-čierne. 

Je to mäkké ako plyšiak 

alebo ryšavý lišiak. 

Môžu na tom vzory byť, 

môže sa to aj ušiť. 

Je to veľmi mäkké 

jak na teplej deke. 

Čo je to? 
Lucka 

Má to dve uši. Má prikrývku. Je bielej 

farby a má na sebe modré kvietočky. 

Keď má prázdne brucho, tak spí v 

skrini. Keď má brucho plné, vyhrieva 

sa na ohni. Čo je to? 
Maruška 

Má štyri nohy. Je okrúhly. Má hnedú 

farbu. Je na ňom obrus. Čo je to? 
Oliverko 

 

spracovala: Dominika; 

ilustrácia: Karolína, 9.A  
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Ďalšou tretiackou výzvou bolo vytvorenie herbára. Ako prebiehala samotná 

tvorba i to, ako vyzerali niektoré listy v herbároch, si môžete pozrieť na nasledujúcich 

snímkach. 

 

Júlia, 3.D 

 

Lenka, 3.D 

 

Marko, 3.D 

 

Martin, 3.D 

spracovala: Karolína; foto: portfólio odovzdaných žiackych prác 



 UČENIE  Z  DOMU » 42 

V inej výzve tretiaci tvorili časopis pre mamičku. O tom, ako profesionálne 

vyzerali niektoré stránky vytvorených časopisov a aký rozmanitý mali obsah, sa 

presvedčte sami. 

 

 

Vivien, 3.D 
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Viktória, 3.D  
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V rámci tretej výzvy bolo jednou z úloh žiakov tretieho ročníka napísať krátky text 

(minimálne 10 viet) na tému „Čo všetko sa zmenilo vo vašej rodine odkedy ste doma 

kvôli korone.“ Text sa mal pridŕžať niekoľkých oporných bodov: vzťahy; modlitba; 

vzniklo niečo nové alebo robím niečo, čo doteraz doma nebolo, nerobil som; chýba 

mi...Tento text následne čítali počas on-line stretnutia cez MS Teams. 

Keď prepukol koronavírus a museli 

sme zostať doma, tak sa predovšetkým 

utužili moje vzťahy s rodinou, s mojimi 

bratmi a sestrou. Rodičom som začal 

viac pomáhať a so súrodencami som sa 

začal viac hrať. Ako rodina sme spolu 

začali v nedeľu viac oddychovať 

a chodiť na prechádzky. Začali sme sa 

spolu viac modliť, čítať si Bibliu. Vonku 

v záhrade sme si založili vlastnú 

záhradku, v ktorej pestujeme zeleninu 

a jahody. Napriek tomu všetkému mi 

chýbajú priatelia, moji spolužiaci 

z triedy. 
Timko, 3.C 

Odkedy som doma, viac pomáham 

mamke, varíme, pečieme, upratujeme, 

ale hlavne sa každý deň učíme, aby som 

nevyšla z cviku. U nás doma sa zmenilo 

to, že máme doma kaderníctvo. Každý 

večer sa modlíme a prosíme o skoré 

vrátenie sa do bežného života a za 

zdravie mojej rodiny, spolužiakov a pani 

učiteľky. A v nedeľu vždy si spoločne 

pozrieme omšu pri televízore. A čo mi 

najviac chýba? Škola, moji spolužiaci 

a naša najlepšia pani učiteľka. A najviac 

mi chýbajú babky, ktoré nemôžem 

vystískať a dať im pusu. A cnie sa mi za 

rodinou, s ktorou sa teraz nemôžeme 

stretávať. 
Monika, 3.C 
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Šiestaci aj ôsmaci tvorili počas karantény origami. 

 

 

spracovala: Dominika; foto: portfólio odovzdaných žiackych prác  
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Piataci tvorili bábky do bábkového divadla. 

 

 

spracovala: Klára; foto: portfólio odovzdaných žiackych prác 
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Piataci, šiestaci aj siedmaci tvorili veľkonočné pohľadnice. 

 

 

 

spracovala: Júlia; foto: portfólio odovzdaných žiackych prác   
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Piataci, šiestaci aj siedmaci pripravovali jedlo podľa DYNAMICKÉHO OPISU. 
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spracovala: Zuzana; foto: portfólio odovzdaných žiackych prác 
 

 

Počas karantény sme varili rôzne dobroty, ktoré môžete svojim blízkym pripraviť 

aj vy. 

Jablkové lievance 

Pripravíme si 30 g droždia, 750 ml 

mlieka, jedno jablko, 500 g polohrubej 

múky, jedno vajíčko, soľ a cukor. 

Časť mlieka mierne zohrejeme 

a pridáme štipku cukru a rozdrvené droždie. 

Prikryté necháme 20 minút odstáť. 

Zmiešame múku, vajíčko a soľ. Potom 

pridáme odstatú zmes mlieka a droždia. 

Napokon pridáme jedno nastrúhané jablko. 

Celú zmes poriadne premiešame. 

Na panvici rozohrejeme olej a postupne pečieme lievance. Upečené lievance 

potrieme džemom alebo nutelou a ozdobíme ovocím. 
Natália, 6.C  
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Hrnčeková bábovka 

Ingrediencie: 

 2 hrnčeky polohrubej múky 

 1 hrnček cukru 

 1 hrnček mlieka 

 ½ hrnčeka oleja 

 2 kusy vajec 

 1 balenie vanilkového cukru 

 1 balenie kypriaceho prášku do pečiva 

 2 polievkové lyžice kakaa 

Postup: 

Vyšľaháme si celé vajíčka s cukrom. 

Pomaly prilievame mlieko, potom olej, na záver pridáme múku s práškom do pečiva. 

Polovicu cesta si vylejeme do vymastenej a hrubou múkou vysypanej bábovkovej 

formy. 

Do druhej polovice cesta pridáme kakao a poriadne premiešame. Tmavé cesto 

nalejeme v ľubovoľných tvaroch na biele cesto a dáme do vyhriatej rúry na 180°C na 

asi 20 minút. Upečenú bábovku môžeme posypať práškovým cukrom. 

Dorota, 6.C 
 

 

Lousianske gumbo 

Suroviny: klobása 

 300 – 400 kg kuracie mäso 

 olej 

 90 g hladkej múky 

 1 cibuľa 

 ½ zeler (nemusí) 

 paprika ½ 

 horúca voda 

 1-2 strúčiky cesnaku 

 2 bobkové listy 

 sušený tymian (nemusí) 

 pikantná omáčka / tabasco 

 krevety 

 soľ, peper 

Postup: Klobásu opekajte na strednom ohni dohneda. Potom klobásu vyberte. Na oleji 

z klobásy orestujte opeprené a osolené kuracie mäso. Keď je mäso dostatočne 

orestované, vyberte ho a na panvicu dolejte olej. Na olej nasypte múku a miešajte, 

dokiaľ nezhnedne. Keď je múka hnedá, zápražku zalejte vodou. Zmiešajte papriku, 

cibuľu a zeler a za občasného miešania opekajte do mäkka. Potom dajte kuracie mäso, 

cesnak, tymian, omáčku a nakoniec klobásu. Pripravte si krevety a nechajte variť. 

Napokon vložte krevety a ešte nechajte variť. Na koniec dochutíte tabascom. 
Laura, 6.C 
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Milí žiaci, počas „domáceho vzdelávania“ (dištančného štúdia) spojeného 

s pandémiou vírusu COVID-19 sme zisťovali, ako ste trávili tento čas. Požiadali sme 

vás, aby ste nám odpovedali on-line na otázku: 

Ktorým aktivitám venujete počas „nútenej karantény“ najviac 
času, ak si práve neplníte svoje školské povinnosti? 

Dali sme vám na výber zo siedmich možností, ktorými sme sa snažili pokryť čo 

najširšie spektrum možností. Boli ste skutočne aktívni. Celkovo sa do hlasovania 

zapojilo 367 žiakov prvého a druhého stupňa. 

Zaujíma vás, ako to dopadlo? Pozorne si prezrite nasledujúci graf. Ak ste nestihli 

hlasovať, skúste sa priradiť k niektorej kategórii teraz. 

 

 

 

Činnosť Počet 

A športové aktivity 146 

B pomoc rodičom v domácnosti 44 

C čítanie 38 

D hranie spoločenských hier (so súrodencami, s rodičmi a pod.) 35 

E hranie počítačových hier 34 

F pomoc mladším súrodencom 7 

G sledovanie televízie (filmov, rozprávok, seriálov a pod.) 63 

spracovala: Emília  

39,8%

12,0%10,4%

9,5%

9,3%

1,9% 17,2%
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Učenie hrou 

Krásny darček na Deň detí dostali žiaci 1. – 5. ročníka na celom Slovensku. Aj 

naša škola otvorila svoje brány a privítala tých, ktorých rodičia po troch mesiacoch 

prihlásili do školy. Pýtali sme sa ich, ako sa im v škole páči, čo sa im páči najviac a na 

koho alebo na čo sa tešili. Tí menší vyjadrili svoje pocity kresbou, tí starší aj napísali. 

Samozrejme, nechýbajú ani fotky. 
 

 Teraz je najlepší čas v škole. 

 V škole máme angličtinu hravou formou, 

vonku hráme futbal, bedminton, vybíjanú. 

Každý deň sa učíme aj dve slovíčka po 

nemecky.  

 Najviac sa tešíme z toho, že nemáme 

domáce úlohy, že v ŠKD môžeme byť 

vonku, kresliť si, vyrábať, rozprávať sa. 

 Páči sa mi, že škola začína 8:30. Na 

angličtine sa hráme. 

 Aj sme povtipkovali, aj sme sa zabavili. 

 Teraz je v škole skvele. Môžeme byť aj na 

mobile. 

 Aj v jedálni máme všetko pripravené na 

stole. Tácku aj príbor a potom to po nás aj 

odpratali. Cítil som sa ako v hoteli. 

 Odporúčal by som vám zažiť taký týždeň 

v škole. 

 Keď som bol doma, chýbali mi kamaráti. 

V škole je super! 

 Počas toho, čo som bola doma, som si 

uvedomila jednu vec. Že škola a učitelia 

sú veľmi dôležití. Aj kamaráti. 

 Doma by som to aj tak už dlho nevydržala. 

V škole ma privítali kamarátky a dali mi 

darček k narodeninám. Počas karantény 

som sa naučila hrať šach a teraz sa stále 

do školy teším. 

 Keď som začala po karanténe chodiť do 

školy, mám sa super. Stretla som 

kamarátky, spolužiakov aj pána učiteľa. 

 Som veľmi rada, že sa rodičia rozhodli, že 

idem do školy. Všetko je super. Každý 

deň sme vonku na ihriskách. Musím si 

zvyknúť v jedálni, že si neberieme sami 

jedlo. 
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 Je to výborné. Písali sme podľa 

abecedy príbeh, robili sme anketu 

o rodine, vonku sme hrali vybíjanú. 

 Tento režim je skvelý. Máme čas aj 

na kreslenie a vyrábanie. Aj sa 

učíme, aj sa hráme. Cez MS Teams 

sa spájame so spolužiakmi, ktorí sú 

doma. 

 Musíme mať niekedy aj rúško na 

tvári, ale v triede nie. A teraz máme 

ľahkú tašku. 

 Páči sa nám, že máme blokové 

vyučovanie a že my, piataci, sme 

teraz boli na škole najstarší. Je 

skvelé, že sme sa po troch mesiacoch 

mohli stretnúť so spolužiakmi. 
 

 

 

Jakub, 1.C 

 

V škole sa mi veľmi páči, lebo skoro 

každý deň hráme futbal s mojím 

najlepším kamarátom Jonášom. Doma 

ma najviac bavilo bicyklovať sa 

s kamarátom.  
Marek, 2.C 

 

 

Elena, 2.B 

 

Ja som Jonáš a veľmi som sa tešil 

do školy. Tešil som sa aj na kamarátov. 

Volajú sa Marek. Milan, Viki, Janko, 

Pavol a Richard. Teším sa, že som 

v škole. V jedálni máme odstup 2 metre. 

Vždy, keď ideme do školy, merajú nám 

teplotu. 
Jonáš, 2.C 

 

 

Paťka, 2.B 

 

Som veľmi šťastná, že sme sa vrátili 

do školy A najlepšie je to, že sa každú 

poslednú hodinu hráme s hračkami, 

ktoré sme si doniesli z domu. V triede 

nemusíme mať rúško, ale inak hej. 

Učíme sa len dve alebo tri hodiny. 

Učenie doma bolo ťažšie, ako som si 

myslela. A v škole nedostávame žiadne 
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domáce. Našťastie Som rada, že som 

späť 
Simonka, 3.A 

 

 

Nina, 2.D 

 

Môj návrat do školy bol úžasný. Tak 

som sa tešil na kamarátov, že som to 

doma nevedel vydržať. Ráno sa mi 

nechcelo vstávať, ale keď som sa 

prebral, do školy sa mi ísť chcelo. 

Oliver, 3.A 

 

 

Katka, 3.D 

 

Mne sa veľmi páči v škole, lebo si 

opakujeme učivo hravou formou. No 

veľmi mi chýbajú spolužiaci, ktorí zostali 

doma. Lepšie by bolo, keby sme mohli 

byť v škole všetci. Teším sa, že som sa 

mohla po dlhom čase stretnúť 

s kamarátkami. Je super, že v triede 

nemusíme nosiť rúška, ale veľmi sa mi 

páči rôznofarebnosť rúšok. Je tu super. 

Terézia, 4.A 

V škole je super. Každý sa usmieva 

a má dobrú náladu. Vôbec sa neučíme. 

Keďže musíme mať rúška, viac si všímam 

oči ľudí. Často ma to zamestná a preto 

som nepozorná. Neviem, ako to opísať 

slovami, no som veľmi rada, že sme 

v škole. Ďakujem všetkým, ktorá sa tak 

rozhodli. 
Julka, 4.A 

 

 

Ema, 3.D 

 

Ráno sa mi nechcelo ísť do školy. 

Nakoniec ma rodičia prehlasovali 

Musel som ísť. Prišiel som tam a učil 

som sa. Po skončení vyučovania prišli po 

mňa rodičia. Povedal som im, že to bolo 

lepšie, ako som čakal. 
Šimon, 3.A 

 

 

Katka, 2.C 
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Marko, 3.D 

 

 

Miriam, 3.D 

Páči sa mi najmä to, že nie sú 

domáce úlohy, známky a že nie je rozvrh 

hodín. Ale páči sa mi aj to, že máme 

vymaľovanú školu a triedu. Keď som 

išiel do školy, myslel som si, že sa bude 

známkovať a budeme mať veľa písomiek. 

Ale nakoniec som zistil, že budeme mať 3 

hodiny a nebude žiadna písomka ani 

známkovanie. Teraz je to tu v škole 

celkom v pohode. A navyše, mohli sme si 

sadnúť, ako chceme. Ja sedím s Ferom. 

Najlepšie je, že cez hodiny chodíme aj 

vonku zahrať si futbal s chalanmi. 

Matúš, 3.D 

 

Škola je super! Mne sa v škole 

veľmi páči. Páči sa mi na tom to, že sa 

neučíme, ale hráme. Ale najviac je škoda 

to, že sa tu nemôžeme stretnúť všetci. 

Trochu mi chýbajú aj školské zvonenia, 

niekedy tam bola veľmi pekná hudba. 

Síce mi troška vadia tie rúška, ale inak je 

tu veľká zábava a som veľmi rada, že 

chodím práve do tejto školy. 

Ivanka, 4.A 

 

 

Saška, 2.C  
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Tvorím, tvoríš, tvoríme 

Na hodinách slovenčiny žiaci písali básne, ale aj prozaické texty do súťaže 

Literárne Košice Jána Štiavnického. Štyri práce boli ocenené porotou a my vám ich 

prinášame, aby ste si ich mohli prečítať aj vy. 

 

Svet fantázie 

Som vo svete fantázie, 

v svete, kde sa dlho žije. 

Žiadne vojny, choroby, 

každý dobre zarobí. 
 

V mojom svete, drahí moji, 

McDonald pri škole stojí. 

Cukráreň aj zmrzlina, 

to je super vidina. 
 

Tisíc rokov žijú ľudia, 

tristošesťdesiatpäťtisíckrát sa ráno budia. 

Každý deň tu slnko svieti, 

tristo rokov majú deti. 
 

A že sú to táraniny? 

Zajtra oslávim svoje 250. narodeniny. 

Cítim sa už celkom veľká,  

zajtra budem týnedžerka. 
 

Ako vraví moja mama, 

už je zo mňa veľká dáma. 

Páči sa mi takto snívať, 

aspoň chvíľu v tom sne bývať.

 

Zubatá by mala smolu, 

dlho by sme žili spolu. 

Aj keď som len dieťa malé, 

zamýšľam sa nad tým stále. 
 

A teraz sa vrátim späť. 

Rovno tu, na tento svet. 

Sen zahodím do vody 

a mám na to dôvody. 
 

Neviem, či by som to chcela, 

300 rokov škola?? 

To je strááášne veľa! 

Zuzana, 7.B; ilustrácia: Karolína, 9.A 

(Táto práca, na tému „Zajtra oslávim svoje 250. narodeniny“, získala 2. miesto.) 
 

 

Rodinný príbeh 

Ahojte, deti, pubertiaci, rodičia, starí rodičia. 

Volám sa Rudolf. Som rozprávková bytosť, ale kto 

verí na príšery, tak možno ma raz uvidí. Vyzerám 

zhruba takto: mám dve oči, som taká menšia modrá 

guľa, mám dve malé ruky a nohy, malý pekný 

úsmev s jedným zubom a s motýlikom na krku. 

Narodil som sa 25. septembra v roku 1770, ale stále 

som maličký. Keď som mal jeden rok, tak ocko od 

nás odišiel, lebo potreboval ísť do Warely, čo je 
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mesto, kde pracoval ako horolezec. No ale raz ho zle istil jeho kamarát a on spadol. 

Takže už nás v rodine zostalo len desať detí, mamka a starký. Ale ocko mal aj inú 

prácu, bol krajčír. A keďže som v rodine iba jeden chlapec, tak mi šil tie najkrajšie 

motýliky v celom našom meste. Mali sme ho radi, aj keď mi iba o ňom ostatní 

rozprávali, lebo ja si ho už veľmi nepamätám. Oslavoval som svoje 28. narodeniny 

a dostal som krásny darček, aktovku do školy, lebo na ďalší rok ma čaká škola. U nás 

sa do školy chodí v 29 až 30  rokoch. Dostal som aj iný darček. Dozvedel som sa, že 

moja mamka si adoptovala bábätko. Keďže sme veriaca rodina, tak som sa veľmi 

modlil, aby to bol môj prvý braček, ale nevyšlo to. Bola to „zase“ sestra. Moje sestry 

sa tešili, ale ja som sa iba zatvoril do izby a plakal do vankúša. Nuž, nakoniec som sa 

s tým zmieril, aspoň som nebol najmladší a sestry si zo mňa už neuťahovali. 

text a ilustrácia: Juliana, 6.B 

(Úryvok zo zbierky  poviedok na tému „Zajtra oslávim svoje 250. narodeniny“, ktoré získali Čestné 

uznanie.) 
 

 

Nová cesta 

Pred dvoma týždňami sme prežívali 

náš obyčajný život so školskými 

povinnosťami a stretnutiami s 

kamarátmi. Dnes prežívame úplne 

cudziu atmosféru. 

Naše mestá v posledných dňoch 

vyzerajú neuveriteľne. A to sme ešte len, 

ako vraví moja mama, ktorá je lekárkou 

„začali bežať tieto preteky“. Vonku je 

tak trochu ako v polovici prázdnin 

v najväčšej horúčave, keď na ulici 

nikoho nevidíte, všetko je zatvorené a 

zdá sa, že čas sa zastavil. Chýba mi však 

ten pocit, že sa nemusím učiť, tá letná 

ľahkosť, to ničnerobenie, ako keď ste na 

dovolenke alebo sa chystáte ísť. Je to, 

akoby niekto v našom živote zapol 

tlačidlo „off“.  

Aj dnes som videl len veľmi málo 

ľudí idúcich okolo. Aj napriek tomu, že 

bolo veľmi teplo a obloha jasná. Ulice sú 

takmer prázdne a okolo nich prechádza 

iba asi polovica áut v porovnaní s tým, 

čo vidím v bežné pracovné dni. V 

televízii sme sledovali omšu a áno, bolo 

to krásne a dojímavé.... 

Rád počúvam rozhovory ľudí, teraz 

zvlášť, lebo hovoria o situácii, ktorú 

nikdy nezažili. Sestra hovorí, že by 

chcela byť vo vyššom stupni štúdia 

medicíny, aby mohla pomáhať chorým 

ľuďom. Študenti piateho ročníka sú 

zapojení do call centier ako operátori a 

informujú ľudí o viróze alebo pomáhajú 

v nemocniciach. 

Mama vraví, že sa, chúďatká, 

musíme učiť doma sami. A že ešte 

jedným pozitívom tohto vírusu je, že 

nemusia štrajkovať ani učitelia, ani 

lekári, odrazu si každý uvedomuje ich 

dôležitosť... 

Ale našiel som aj niečo pozitívne na 

tejto chorobe (aspoň podľa 

môjho názoru). Je to súdržnosť medzi 

ľuďmi alebo pevnejšie putá. Až teraz, 

keď je mama doma, som si všimol, 

koľko času trávi varením a upratovaním, 

začal som jej viac pomáhať v kuchyni aj 

viac upratovať. Nechodíme nielen do 

školy, ale ani do školskej jedálne, 

rastieme, sme stále hladní a mama vkuse 

varí.  Vidím na nej, že nič nestíha, musí 

písať svojim študentom medicíny, 
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medzitým kontroluje sestru Alžbetu či 

mňa, či si píšeme úlohy, číta s Betty, 

dávkuje jej lieky, medzitým nakladá 

práčku. A stále sa  sťažuje, že si ani 

nevie vytvárať zásoby na viac dní, ako 

kážu v telke. Nám sa chladnička rýchlo 

vyprázdni a špajza tiež, nestíha si vraj tú 

„ponorku“ ani uvedomovať a že je to asi 

dobré tak... 

Babka vraví, že sme prvá generácia, 

ktorá sa nemá lepšie ako jej rodičia, prvá 

generácia prinútená vírusom, aby 

neplytvala potravinami, energiou a aby 

znížila výfukové plyny či emisie. Babka 

vraví, že je to horšie ako 10 egyptských 

rán. Neviem, ako to bolo vtedy v Egypte, 

ale prinútili faraóna konať. Možno aj nás 

vírus k niečomu prinúti.  

Mama sa bojí o mladšiu Betty s 

jej  astmou aj o svojich starších a 

slabých rodičov. Aj im začal krstný 

vzorne pomáhať, nakupuje im, aby 

nikam nešli, hoci predtým to pravidelne 

nerobil.  

Všetci sme sa akosi zomkli. 

Modlievame sa večer o ôsmej ruženec, 

dokonca sme vygooglili, že voľakedy 

existovala akási sv. Corona, ktorá je 

orodovníčkou v epidémiách. Dobré, nie? 

Alžbeta začala opäť kašľať, ale už 

je to lepšie, je celý čas bez teplôt a tiež 

jej tečie z nosa, takže to nie je korona, ale 

asi jej zhoršená alergia a astma na jar. 

Väčšinou na jar sa takto zadúša 😓 Už 

má pridané okrem bežných sprejov. 

Inak, všade píšu o ponorkovej 

nemoci z toho, že sme doma. Tak nás 

včera naši vytiahli na Kojšovku, aby sme 

prišli na iné myšlienky, lebo nám 

chýbajú kamaráti. „Ďaleko od 

civilizácie“, bolo super, po celej ceste 

šesť turistov. Konečne som si mohol 

strhnúť z tváre rúško a zhlboka sa 

nadýchnuť. Hore kvitlo plno snežienok a 

vykúkali už aj prvé podbele, niečo sme 

nazbierali. Príroda si ide ďalej podľa 

jarného plánu. Aj sme po ceste videli 

siať roľníkov a traktory na poliach. 

Pýtali sme sa mamy, že prečo oni 

pracujú. Ona nám na to, že žiť sa musí, 

život sa nezastavil a nemôžeme len 

vykúpiť všetku múku z obchodov, niekto 

musí aj zasiať... Od všetkých sa totiž 

žiada, aby konali zodpovedne...  

Mám pocit, že sme vo vyhnanstve, 

za ktoré si môžeme sami. Počul som 

príbeh o Anne Frankovej, ktorá si 

zavretá na povale počas vojny písala 

denník. Niekedy si tak pripadám. Koľko 

mala vtedy rokov, 13, 14? To je jedno, ja 

si ho nechcem písať. A, navyše, som 

chlapec..... Ocko vraví, že je to zvláštny 

okamih, historický míľnik, ktorý si v 

budúcnosti budeme pamätať. Že každý 

sa zúčastňuje tejto bitky a konečne 

máme čas premýšľať a premýšľať, že 

sme aspoň spomalili náš šialený denný 

rytmus. Mestá sú opustené, ulice sú 

prázdne, obchody sú zatvorené. Ale rád 

by som šiel ku svojim kamarátom alebo 

len tak von na ulicu s loptou.  

Až teraz prichádzam na to, akí sú 

vzácni moji kamaráti, s ktorými sa vždy 

stretávam... myslím, že keď sa znova 

dostanem z nášho domu, prvé, čo 

urobím, bude podanie ruky prvému 

chalanovi, ktorého stretnem, stane sa to 

novoobjaveným potešením, objavenie 

niečoho, čo sme vždy mali: našich 

bratov a sestry. 

Všetko sa, samozrejme, vráti a my 

všetci čakáme na niečo ako živý zázrak.  

No našli sme aspoň mapu 

k pokladu, cestu k sebe, mapu k pokladu 

ľudských sŕdc. 
Peter, 6.B 

(Táto práca, na tému „Našli sme mapu k pokladu“, získala Čestné uznanie.) 
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Yettiho pieseň (preložené z yettiovej reči) 

Volám sa Grahika, čo znamená po 

nepálsky asteroid a som yetti. Ja a moja 

rodina žijeme v Bhutáne neďaleko 

vrcholku hory ChomolharyKang. Asi 

neviete, kde to je. No, to je v Ázii, 

severne od Nepálu, pár kilometrov od 

Mount Everestu. Ten určite poznáte. 

V jaskyni na Mount Evereste žije môj 

bratranec Archie a jeho otec Leroy 

a mama Idna. Mám veľkú rodinu 

a patríme medzi najväčšie v Bhutáne. 

Moja malá sestra (má skoro dva metre) 

Tara (čo znamená hviezda), otec Mahiná 

(mesiac) a mamka Surya (Slnko). 

Poviete si: normálna veľkosť rodinky. 

Ale pre nás yettiov je to až priveľa, 

pretože sme takmer vyhynuli. 

Zomierame rýchlo. Bratrancovi 

Archiemu  zomrel brat pár dní po tom, 

čo sa malý Ada narodil, pretože ho 

prešiel džíp. Ten džíp ho zvalil do jazera, 

kde zamrzol. Bolo to dosť tragické a pre 

Archieho rodinu to ešte stále tragické je. 

My yettiovia máme tú výhodu, že našou 

bielou srsťou splývame s okolitým 

snehom a dokážeme sa dobre ukryť. Raz 

som sa dostal do takej šlamastiky. 

Vyzeralo to akosi takto: yetti, kilometre 

od domova, sám a pred ním traja 

poľovníci. Nemal som na výber, a tak 

som sa pritisol na zasneženú zem a začal 

na mňa padať sneh. Našťastie, pre mňa, 

si ma nevšimli, ale bolo to riadne tesné. 

Naša srsť je mäkká ako sneh a ani keď 

ľudia po nás chodia, nepocítia zmenu 

(viem z vlastnej skúsenosti). A vy, 

ľudia, máte len päť zmyslov a k tomu 

cez sneh veľmi dobre nevidíte. To je 

naša ďalšia výhoda. Kedysi sme boli 

nadriadený druh a ľudia sa nás báli, aj 

keď neviem prečo, pretože my ľuďom 

nechceme a ani podľa zákonov yettiov 

nemôžeme ani ublížiť a ani vás zabiť. 

Vy, ľudia, máte jednu slabinu: 

usudzujete podľa vzhľadu. A to nás, 

yettiov, privádza do šialenstva aj 

záhuby, a to teraz myslím doslova. 

A viete, ako sa my uzdravujeme od 

takéhoto šialenstva? Pozorovaním 

hviezd, ktoré vyzerajú v horách ešte 

krajšie ako u vás alebo spevom. No nie 

je to taký spev, ako máte vy. Vôbec 

nechápem, ako môžete mať také 

piskľavé hlasy. Náš spev je krásny, 

hlboký a  niekedy aj smutný. Spievame 

vlastným jazykom, čo sú pre vás, ľudí, 

len zvuky, ale pre nás má každý tón 

nejaký význam. Nehovorím, že nás 

nepočujete. Práve, naopak, počujete nás 

veľmi jasne. Pomocou vetra, veď fyzika 

nepopustí. A niekedy nás začujú aj na 

Slovensko, do Utahu, vlastne, náš spev 

počuť všade, kde zvuk dôjde. Možno aj 

teraz nejakého yettiho počujete a ani si 

to neuvedomujete,  pretože  náš spev už 

beriete   ako   samozrejmosť.    Niektoré
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piesne vám pomáhajú. Napríklad, keď sa 

cítite veľmi zle, chýba vám nejaká blízka 

osoba, tak choďte von, kde vietor 

pomáha šíreniu našej piesne 

a započúvajte sa do vetra. Určite v ňom 

našu pieseň začujete a povzbudí vás to 

pokračovať vo vašom sne a cieli. 

Pomocou piesní vám nielen pomáhame, 

ale aj zväčšujeme naše teritórium. A ako 

to robíme? Jednoducho zaspievame, že 

niekde nemáte ísť alebo nemáte niečo 

robiť a vy to podľa zvuku zistíte, príde 

vám to správne a poslúchnete nás. A to 

zaberá! Tak sme docielili aj to, že na nás 

niekoľko ľudí zabudlo a už nás nechceli 

zabiť. Ale niekedy nestihneme donútiť 

všetkých, aby na nás zabudli a tí nás 

otravujú a nenechajú pokojne žiť. Čo by 

ste spravili, ľudia, keby k vám niekto 

prišiel bez pozvania domov? Presne tak. 

my vám nechceme ublížiť. Len chceme 

pokojne žiť. Ale niekedy sa cítime riadne 

pod papučou. A niekedy to nezvládame 

a niekoho zraníme. Napríklad, môj 

kamarát  Kiang.   Minule  zabil  jedného 

Nepálca, pretože ho chcel zastreliť. 

Myslím, že vo vašom svete sa to volá 

sebaobrana. No za zabitie nejakého 

človeka musí dotyčný yetti zaspievať 

rodine nejakú pieseň, ktorá im pomôže 

zvládnuť svoje utrpenie, čo yettiho 

vyčerpá a musí opustiť svoju rodinu 

a túto rodinu ochraňovať. To je pravidlo. 

Kiang mi napriek tomu chýba. Bol to 

dobrý yetti, skvelý kamoš, aj keď sa 

niekedy nevedel ovládať. Ale to ani vy, 

ľudia. Niekedy sa zdá, akoby ste o nás 

vedeli, ale akoby vám bolo jedno, či 

prežijeme alebo nie. A niekedy sa vážne 

cítime pod papučou. Možno keby ste 

nám nechali aspoň naše hory. My, 

yettiovia, máme radi hory. Sneh 

a ohadzovanie sa ním a váľanie v ňom. 

Ale už musím končiť. Mama Surya 

spravila večeru. Jej jedlo je moje 

obľúbené. Vždy, aj keď som akokoľvek 

veľmi smutný a cítime sa beznádejne, 

mám tu Taru, ocka a mamku a jej skvelé 

jedlo. 

Katarína, 8.C; ilustrácia: Karolína, 9.A 

(Táto práca, na tému „Yetti pod papučou“, získala Čestné uznanie.)  
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Karanténne tvorenie 

Aj na hodine chémie môžu vzniknúť takéto zaujímavé básničky o vode a vzduchu. 

Keby zmizla na zemi voda, 

bola by to veľká škoda. 

Rybičky by pokapali, 

detičky by zaplakali. 

Moria by nám zmizli, 

oceány vyschli. 

Slzičky však zotrieť z tváre, 

vodu ešte stále máme. 

Treba si ju vážiť, 

pozorne ju strážiť. 

Dominika H., 7.C 

 
Keby zmizla na zemi voda, 

nemali by sme vodu – škoda . 

Toľko zázrakov sme s ňou prežili, 

bez nej by sme naozaj neprežili. 

Zem bez vody? To radšej nie !!! 

Hrôzostrašne to znie. 

Radšej na to nemyslím, 

iný verš si vymyslím. 

Voda, to je poklad zlatý, 

kto ho nemá, život stratí. 

Mária, 7.C 

 

Vzduch okolo nás 

24 hodín denne 

nonstop službu pre pľúca 

robí pre nás dobrovoľne 

všetok vzduch okolo nás. 

 

Dusík, kyslík, vodná para, 

nádych, výdych dnu a von, 

k tomu oxid uhličitý, 

neón, argón and that΄s all. 

Zuzana, 7.A 

Keby na zemi nebola voda, 

bola by to riadna smola. 

Asi by sme neprežili, 

vôbec nič by sme nezažili. 

 

Keby na zemi nebola voda, 

nebola by ani cola. 

Deti by to nevydržali 

a s raketou zo Zeme odfrčali. 

 

Na miesto, kde je viacej vody, 

tam, kde je aj viacej coly. 

Aspoň by sa dobre mali, 

radostne by si spievali. 

Dávid G., 7.A 

 

Keby nám zmizla na zemi voda, 

nebola by to žiadna óda. 

Ani na radosť, ani na lásku, 

všetkým by visel život na vlásku. 

Krátke tri dni a bol by koniec, 

nikto by nepostavil už žiadny domec. 

Nevesty by už nenosili veniec, 

bol by to nášho sveta koniec. 

Počkať! A nemáme žiadnu protilátku? 

Čo keby vedci vynašli ďalšiu vodu 

sladkú? 

Emília, 7.A 

 

ilustrácia: Karolína, 9.A  
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Počas pandémie sa pani učiteľky slovenského jazyka a literatúry, spolu so svojimi 

žiakmi, zapojili do výzvy „Ako COVID-19 zasiahol môj život“, ktorú organizovala 

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Žiaci napísali veľmi pekné 

básne, modlitby, úvahy a iné žánre, v ktorých vyjadrili, čo cítia a prežívajú počas týchto 

dní. Dnes vám prinášame zopár, no určite sa k týmto dielkam vrátime aj v budúcnosti. 

Nech sa vám dobre číta. 
 

Poďme spolu ďalej 

Čudný je tento čas, 

keď sa deti učia zas. 

No nie v škole normálnej, 

my sme doma a sme v nej. 
 

Sme v čase korony, 

zbadali to aj stromy. 

Že k nim mladí chodia 

aj psíčkov si tam vodia. 
 

No my sa len tak nevzdáme, 

čistotu vždy hľadáme. 

V júni hrdo do školy, 

už nie je viac korony. 

Zuzana, 5.A 

Corona doma 

Už dva mesiace je tomu, 

čo sa učíme z domu. 

Nie sú to ľahké veci, 

učme sa nové veci. 
 

Stále ma to zo sna budí, 

že vo svete zomrelo veľa ľudí. 
 

Je to veľká fuška 

nosiť stále rúška, 

s gumičkou poza ušká, 

je to veľká skúška. 
 

Nebojme sa vírusu 

a dajme rodičom pusu. 

Zostaňme doma a chváľme BOHA! 

Ján, 5.A 
 

 

Neznámy vírus 

Z Číny prišiel vírus neznámy, 

nevedeli sme si s ním poradiť.  

Zatvorili sme, čo sa dalo,  

chvalabohu, to zabralo. 

 

S mamkou radi varíme 

aj koláčiky zdobíme. 

Chlebík s láskou upečieme 

a s chuťou ho vždy zjeme. 

 

Do prírody chodíme často, 

až z toho bicyklu koleso prasklo. 

Ihriská zavreli, bazény tiež,  

dovolenka pri mori nebude, vieš?

 

Pomaly školy otvárať začnú 

a v škole po chodbách budeme hrať 

naháňačku. 

Online učeniu odzvoní 

a v škole nám zvonček opäť zazvoní. 

Andrej S., 5.A; ilustrácia: Karolína, 9.A 
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U nás doma 

Trinásteho karanténa začala, 

o spoločensky život ma obrala. 

Na začiatku  som kiahne dostala, 

dlho som sa s nimi trápila. 
 

Štvrtého apríla narodeniny som mala, 

malinovú tortu som dostala. 

Sestra mi ju celú „spapala“, 

tri dni som sa s ňou nerozprávala. 
 

Zvyšok apríla som prežila, 

korona ma, našťastie, nenavštívila. 

Posledný týždeň som bazén stavať začala, 

na druhý deň som sa z postele postaviť 

nevedela. 
 

Tretieho mája sestra nohu zlomila, 

na barlách som ju chodiť učila. 

Potom som jej slúžku robila, 

do izby veci nosila. 
 

Minule som sa so sestrou pobila, 

mamka nás za to skoro „zabila“. 

Síce som prežila, 

ale chcem, aby korona už skončila. 

Júlia, 5.A 

Korona drak 

Z Číny sa k nám prihnalo, 

veľké zmeny zrobilo. 

Školu máme už len z domu 

a vonku len kolo domu. 
 

Priateľov len cez mobil, 

to je teraz veru in. 

Vonku možno len s rúškami, 

zdobenými, farebnými. 
 

Nebojte sa kamaráti, 

ten vírus sa rýchlo stratí. 

Stretneme sa pekne spolu 

a pôjdeme na kofolu. 
 

To nám bude opäť hej, 

z tej korony stratenej! 

A preto ti, Pane, vďaka, 

že si porazil Korona draka. 

 

text a ilustrácia: Viktória, 5.A 

 

 

V trpezlivosti 

Žila som si pokojne svoj život, 

no zrazu COVID-19 zastavil mi život. 
 

Žiadne návštevy, dotyky či spoznania, 

dezinfekcia na každom kroku. 
 

Mala som pocit, že sa mi zastavil celý môj svet, 

že v mojom srdci ostal len smäd. 
 

Smäd, čo túži po priateľstve a radosti, 

v tichu Boha prosím o milosti, 

nech všetci ostanú v trpezlivosti. 

Amália, 6.B; ilustrácia: Karolína, 9.A 
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Korona čas 

Všetkých prekvapil nás, 

ten korona čas. 

Zostali sme všetci doma, 

zavrela sa škôlka, škola. 
 

Stíchli mestá, ulice, 

svietia len nemocnice. 

Tam lekári a sestričky, 

pracujú ako včeličky. 
 

Nasadzujú životy, 

majú veľa roboty. 

Chýba im ich rodina, 

no služba im už začína. 
 

Tlieskame a modlíme sa za vás, 

nech vás Boh žehná v každý čas. 

Viktória Vi., 6.B 

 

 
 

Ako Corona zmenila 

môj život 

Z domu treba učiť sa, 

deťom chýba lavica. 

Chýbajú nám kamaráti, 

nech sa nám normálny život vráti. 
 

Nikoho už nebaví sedieť doma stále, 

chcel by radšej sedieť v preplnenej sále. 

V obchode, kine a či v divadle, 

hoc aj v učebni fyziky pri kyvadle. 
 

Hlavne nebyť doma, 

veď už je z toho pohroma. 

Ústa zakrývajú rúška, 

nedá sa zjesť ani hruška. 

Laura, 6.C 

 

 
 

 

 

COVID-19 

Už je tomu týždňov pár, 

kedy sa ten COVID stal. 

Zmenil sa mi život celý, 

toto sme veru nechceli. 

 

C je ako cestovanie, 

to je teraz zakázané. 

 

O je ako online škola, 

tak sa moderné vyučovanie teraz volá. 

 

V je ako varenie, 

to nám nudu rýchlo zaženie. 

Mama varí, varím aj ja, 

sestra, otec sa pripája. 

 

I je ako informatika, 

tá sa nás už všetkých týka. 

Googlime a chatujeme, 

skypujeme, zoomujeme. 

 

D je ako doma sme, 

ponorka každým dňom rastie. 

Až teraz si začínajú ľudia vážiť veci, 

dúfam, že to prežijeme všetci. 

Natália, 6.C 

ilustrácia: Karolína, 9.A 
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Doma s KORONOU

Od začiatku roka KORONA nás straší, 

z Číny začali sa šíriť strašné hlasy. 

Od marca nám všetko zavreli,  

až hlavy nás z toho rozboleli.  

 

Rúška všetci začali sme šiť,  

gumičky zohnať problém bol, použili sme aj niť. 

Všade len zneli prognózy strašné,  

každý sedel doma a začal to brať vážne.  

 

Zavreli školy, z Edupage úlohy sa sypú, 

nebolo ľahké na to si zvyknúť. 

Už aj online hodiny máme, 

je to lepšie, vyhovuje to aj mame.  

 

Každodenné prechádzky, to je paráda, 

občas na nich stretneme i hada. 

Bicykle, kolobežky berieme, 

bez rúška z domu nevyjdeme. 

 

Doma monopoly vo veľkom hrávame,  

ale ani karty a človeče nezanedbávame. 

Sem-tam aj dobrú knihu prečítame 

a do varenia s mamkou sa zapájame.  

 

Nemohli sme navštíviť babku, dedka,  

a to ani zriedka.  

Opatrenia sa uvoľňujú 

aj babka s dedkom nás už navštevujú.  

 

V obchodoch si ruky vydezinfikujeme  

a dvojmetrové rozostupy dodržujeme. 

Už aj múku s droždím zoženieme 

a chlebík si s radosťou upečieme.  

 

Už mi aj škola trošičku chýba, 

so spolužiakmi sranda vždy býva.  

Verím, že sa tento zlý vírus čoskoro stratí 

a všetci budeme zdraví a šťastní. 

Martin S., 6.C; ilustrácia: Karolína, 9.A 
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Corona a ja 

Pred tým sme do školy chodili, 

tak neradi sme sa učili. 

Teraz by sme radi bežali do školy, 

len epidémia nám to nedovolí. 

 

Doma teraz sedíme, 

niekedy sa nudíme. 

A keď niekam ideme, 

rúška na tvár berieme. 

 

 
 

„Vstávať, škola!“ mamka kričí, 

asi ma to celú zničí. 

Počítač hneď zapínam, 

až dva „teamsy“ dneska mám. 

 

Poobede na chvíľku, 

bežím von na hodinku. 

A už sa dnu ponáhľam: 

„Veď ja ešte flautu mám!“ 

 

 

 
 

„Moje nervy!“ počuť mamku, 

„čo si neposlala domku?“ 

Tak si poštu kontrolujem, 

do hlavy sa pritom bijem. 

 

Chlebíky som narobila 

aj ich pekne odfotila, 

pekný opis napísala, 

ale som to neposlala. 

„Veď ja ešte flautu mám!“  

 

 
 

Tak mi ide deň za dňom, 

pozerám von oblokom, 

cítim sa jak vo väzení, 

nech sa to už rýchlo zmení, 

 

Chcem sa s kamošmi stretávať, 

z očí do očí rozprávať, 

hocikam sa spolu vybrať 

a dobre sa pritom zahrať. 

 

 
 

S učiteľmi sa zas dačo nové naučiť 

alebo len tak v škole byť, 

zlé známky vôbec nedostať, 

super prázdniny potom mať. 

 

A tak všetci dúfame, 

že korona už ustane, 

do školy sa vrátime, 

všetci šťastní budeme. 

Terézia, 7.A; ilustrácia: Karolína, 9.A 
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Ako koronavírus zasiahol do môjho spokojného života 

Jedného dňa zavítal do môjho života nevítaný hosť, 

dovtedy žila som si spokojne, všetkého som mala dosť. 

Nikto ho tu nechcel ani stále nechce 

a väčšina ľudí stále naňho repce. 
 

Čo tak ale obrátiť ho naopak, 

hľadať dobré tam, kde ho na pohľad nie je ani máčny mak. 

Poďme spolu pozrieť sa naň bližšie,  

hľadať skôr plusy a mínusy urobiť menšie. 
 

Samozrejme, nejdeme sa hrať, že je všetko v poriadku, 

len neprepadnúť panike a hľadať pozitíva v riadku. 

Tak, napríklad, schválne, na čo ste doteraz nemali čas? 

Zahrať si hru s rodinou či nejakú novú záľubu si nájsť? 

Tak to skúste teraz, času máme dosť.  

Aj keď k vám nemôže prísť žiaden hosť. 
 

Učme sa byť kreatívni v tejto ťažkej dobe, 

v pomáhaní navzájom vždy hľadať cesty nové. 

Poslúchajme pokyny, ako zostať zdraví, 

aby sme čoskoro mohli robiť to, čo nás baví. 
 

Pamätajme v tejto ťažkej dobe, že v tom nie sme sami, 

všetci sme v tom spolu, tak zostaňme zdraví. 

Je tu koniec mojej básne, majte sa tu dobre 

a snáď sa čoskoro stretneme aj na školskej chodbe. 

Zuzana, 7.A; ilustrácia: Karolína, 9.A 

Nečakaný hosť 

Prišiel k nám nečakaný hosť, 

ale všetci ho máme akurát dosť. 

Zo začiatku to bolo také opatrné,  

no neskôr vyšli príkazy súrne. 
 

Do kostola vôbec, do školy tiež nie, 

zatvorili ihriská, obchody aj dielne. 

Najprv som počúval len jedným uškom, 

že z domu jedine s ochranným rúškom. 
 

Nemôžu k nám prísť babka a dedko, 

zakázali dôchodcom pomaly všetko. 

Urobili dobre, chceli ich chrániť, 

aj keď sa mnohí začali brániť.

Niektoré rodiny stále sú spolu, 

doma majú prácu, kostol aj školu. 

Viac si tak vážime všetko, čo máme, 

spoločné varenie, aj keď sa hráme. 
 

Ja som len doma, online sa učím, 

rodičia v práci, strachom sa mučím. 

Mám o nich starosť, obavu veľkú, 

počas dňa počúvam správy, sledujem 

telku. 
 

Vrúcne sa modlím a prosím Pána, 

nech mi ich chráni od božieho rána. 

A taktiež všetkých, čo musia z domu, 

nech zodpovedne pristupujú k tomu. 

Viliam, 7.C 
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Báseň – 19 

Z Wu-Chanu sem trieli čosi 

ako temné mračno. 

Jedného za druhým kosí, 

blíži sa k nám lačno. 
 

Prešlo Ruskom, prišlo sem, 

to niečo je vírus.. 

Nakazil vraj celú zem, 

snáď je to len mýtus. 
 

Ľudí trýzni panika, 

zatvárajú školy, firmy. 

Už nijaká matika! 

Užívam si doma filmy. 
 

Na MS-Teams stretko občas 

aj nejaké úlohy... 

Odovzdávam všetko načas, 

net ma chráni od nudy. 
 

Môžem si vždy dlhšie pospať, 

už sú to dva mesiace, 

Neviem, čo mám k tomu dodať... 

Hurá! Život bez práce...  

Amália, 8.B 

Koronavírus 

Žila som si spokojne... 

A to myslím doslovne! 

Do školy som chodila, 

v kostole sa vrúcne modlila. 
 

S kamošmi sme sa rozprávali, 

na telesnej tvrdo trénovali. 

Srandu sme si z korony robili, 

strašne sme sa na tom bavili. 
 

Zrazu sa ocitla na Slovensku. 

Rýchlo sme nakupovali v Tescu. 

Múky a ryže máme až-až, 

v tonách to hádam váž. 
 

Zavretí sme doma, 

aby k nám neprišla pani Korona. 

Cez moderné technológie pracujeme, 

čerstvé polievky na obed s chuťou jeme. 
 

Čakáme, kedy to pominie... 

Nech tá korona už zahynie! 

Uvidíme, kedy to bude. 

Zatiaľ... zostaňte v kľude...  

Lucia, 8.B 

 

Koronavírus 

Radosť z tvárí opadla, 

keď svet pandémia napadla. 

Prišiel k nám vírus neznámy, 

zničil všetky dovolenkové plány. 
 

Korona – tak sa hovorí, 

odísť - nie je jej po vôli. 

Nosiť rúško potrebné je, 

tak si uchrániš zdravie svoje. 
 

Keď rúško kúpiť nevieš, 

sám si ho ušiješ. 

Je to proces krátky, 

s ihlou, niťou a kúskom látky. 
 

Rukavice natiahni na rúčky, 

doma vydezinfikuj všetky kľučky.

Ovocie, zeleninu veľa papaj, 

s čokoládou to však nepreháňaj. 
 

Veľa sa hýb a doma cvič, 

lebo nezdravé je nerobiť nič. 

Prechádzky v lese, na čerstvom vzduchu, 

uchránia ťa od mestského hluku. 
 

Maturanti už oslavujú, 

veľkú skúšku (ne)absolvujú. 

Dúfajme, že sa to rýchlo skončí 

a  prázdniny budú v zahraničí. 
 

Teraz len buď doma, 

pomáhaj rukami oboma. 

Veď práce je vždy dosť! 

Prídeš pri nej o lenivosť 

Emma, 8.B 
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COVID-19 

COVID-19 je náš novodobý pojem, 

na všetkých ľudí urobil veľký dojem. 

Hygienické predpisy musíme dodržiavať, 

v obchodoch sa nechceme dlho zdržiavať. 

Ochranné rúška a rukavice máme nosiť, 

veríme, že choroba nás nebude kosiť. 

Dvere školy nám už zatvorili, 

online hodiny na oplátku otvorili. 

 

Pán Matovič príkazy rozdáva, 

do našich domovov nás zatvára. 

My v nich však už nevydržíme, 

preto niektoré pravidlá porušíme. 

 

Športoviská nám nefungujú, 

ale pohybovať sa nám prikazujú. 

My sa len tak nevzdávame, 

na ihriskách sa vďačne hráme. 

 

Deti sa už doma nudia, 

vo svojich hračkách slepo blúdia. 

Už nič v nich nové neobjavia 

a so starými sa už nezabavia. 

 

Záhradkárstvo rozvíjame, 

všetky rastlinky polievame. 

Zeleninku sadiť chceme, 

z úrody sa tešiť isto budeme. 

 

Bez kamarátov a priateľov to už nezvládame, 

svoju trpezlivosť a usilovnosť prekonávame. 

Korona, dúfame, niekedy prejde, 

veď predsa o život nám tu nejde...  

Šimon L., 8.B; ilustrácia: Karolína, 9.A 
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Karanténa 

Vidíš len rúška 

Žiadne rúšky! 

Poznáš ledva vlastnú mať 

 

Stovky príbehov 

V stovkách sŕdc 

Vytratili sa z ulíc 

Medzi štyrmi stenami sú uväznené. 

 

Pozor, pozor! 

Na scénu prichádzajú myšlienky! 

Sú to jedny z krajších? 

 

Nie, prišli tie veľké, obávané 

Plné strachu, trápenia 

Poddáš sa im, ľudské dieťa? 

 

Ach, teraz by sa zišla nádej! 

Alebo videá s mačiatkami 

Stačí si vybrať... 

 

Sedíš, ješ 

Na chvíľu sa pohneš 

Bezducho hľadíš do prázdna 

Chýba ti život...

Dni rýchlo strácajú sa 

Toto bolo už pred týždňom? 

Akoby to bolo iba včera... 

 

Potomok ľudí, čo si to urobil? 

Je toto tvoja chyba? 

Alebo mstí sa ti Matka Zem? 

 

Nevieš, kam sa máš podieť 

Sprevádza ťa prázdnota 

Už nie, nie, nie! 

 

„Mysli pozitívne, nebuď smutný. 

Všetko prejde!“ 

Prepáč, som len unavený... 

 

Strácame svoju identitu 

Meníme sa na zvieratá 

Psy s náhubkami 

 

Sebectvo vkradlo sa nám do sŕdc 

Vyhnalo milosrdenstvo a lásku 

Vráti sa naše pôvodné ľudské ja?... 

Blogerka 

 

 

Prosím Ťa, Pane ... 

Pane Ježišu, prosím Ťa za odvrátenie tejto pandémie koronavírusu.  

Udeľ a vypros uzdravenie pre chorých, daj im silu, všetkým veľa lásky a lásku k 

blížnym.  

Daj si do pozornosti najmä našich rodičov, ktorí sa každý deň usilujú v práci, aby 

nám, ich milovaným a tebe najmilším deťom, zarobili peniaze, aby sme sa mali aspoň 

tak dobre, ako sa len dá. 

Tiež prosím za našich starých rodičov, ktorí majú pre svoj vek zákaz sa stretávať 

so svojimi najbližšími.  

Prosím Ťa tiež o Božie požehnanie pre zdravotníkov, ktorí sa každý Boží deň 

stretávajú s chorými a riskujú život svoj, ale aj životy svojich najbližších. Vyslyš aj 

prosby ich rodín a daj im svojej milosti.  

Daj múdrosť politikom, aby si im Ty sám naznačil, ako majú postupovať pri 

uvoľňovaní zákazov a daj im dobrú myseľ, aby sa vedeli správne rozhodovať. 

Ale ďakujem Ti aj za veci, ktoré pre nás robíš.  
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Ďakujem Ti za prehĺbenie vzťahov v rodinách, disciplínu ľudí, za učiteľov, ktorí 

nás učia nové veci aj v tejto neľahkej situácii. 

O toto Ťa prosím v mene celého sveta a tiež Ti ďakujem, lebo Ty žiješ a kraľuješ 

na veky vekov. Amen. 
Natália F., 7.B 

 

 

Ako COVID-19 zasiahol môj život 

Keď trinásteho začala karanténa, 

všetci sa potešili, že budú mať dva 

týždne voľna a oddychu. Teraz, keď  

sme už druhý mesiac doma, vnímame to 

trochu inak... Moja karanténa bola však 

osobitá...  

V prvý týždeň sme mali zmiešané 

pocity. Nevedeli sme, čo nás čaká. Ani 

to, ako sa to celé vyvinie. Museli sme si 

zvyknúť na veľa nových vecí: online 

vyučovanie, rúška, nestretávanie sa 

s kamarátmi.... Nakoniec sme to nejako 

zvládli.  

Druhý týždeň začal kiahňami. Prvé 

dni boli v pohode, ale potom nasledovali 

teploty... Bol to asi najťažší týždeň celej 

karantény. Svrbelo ma celé telo 

a prakticky celý týždeň som preležala. 

Počas tretieho týždňa som vyšla po 

dlhom čase von. Z kiahní som sa začala 

pomaly uzdravovať, no pribudlo milión 

domácich povinností, ktoré bolo treba 

spraviť. 

Celý štvrtý týždeň sme sa so 

sestrami venovali domácim úlohám, 

upratovali sme a dobiehali všetko, čo pre 

chorobu sa muselo odložiť. Sestra 

oslávila 11. narodeniny a my spolu 

s ňou. 

Piaty týždeň bol veľkonočný. Prvé 

tri dni sme sa ešte museli učiť, ale potom 

nastalo vytúžené voľno. V nedeľu sme 

oslávili zmŕtvychvstanie Krista 

chutnými výdatnými raňajkami. 

Šiesty týždeň začal oblievačkou. 

Napriek tomu, že bol zákaz vychádzania, 

prišlo nás obliať dosť susedov. Zvyšok 

týždňa ubehol veľmi rýchlo, keďže sme 

skoro každý deň strávili vonku na 

čerstvom vzduchu. 

V pondelok siedmeho týždňa sme 

boli na preventívnej prehliadke. Zistili 

mi baktériu v krvi, ktorú som musela 

preliečiť antibiotikami. Ani to mi však 

nezabránilo bicyklovať sa. Preskúmala 

som na bicykli okolité lesy a dediny. 

 

Počas ôsmeho týždňa sme rozbehli 

futbalovú sezónu. Každý deň sme hrali 

zápasy so sestrami a susedmi. V sobotu 

sme tiež hrali jeden napínavý zápas. Hra 

bola v plnom prúde a ja som šla obrať 

o loptu suseda. Navzájom sme sa 

podkopli a stalo sa to, čo sa nemalo! 

Spadla som vykrútená na vlastnú nohu... 

Zostala som ležať na trávniku a všetci sa 

okolo mňa zhŕkli. Odniesli ma domov. 

Noha už bola opuchnutá. Pribehol ocko 

a vyhlásil: „Musíme ísť na pohotovosť!“ 

Po röntgene mi zistili zlomený členok. 

Doma som sa začala zmierovať so 
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skutočnosťou, že šesť týždňov si 

nezahrám žiaden futbal, ba ani nesadnem 

na bicykel... 

Pravé prebieha deviaty týždeň.... A 

ja som zistila, že sa nám život môže 

otočiť o 180 stupňov, no vždy budeme 

musieť fungovať. Nikto si nevedel 

predstaviť, že také niečo raz príde! Teraz 

je to TU! My všetci sme však spolu 

a musíme to prekonať...  

Dominika H., 7.C; ilustrácia: Karolína, 9.A 

 

 

Ako sa mi zmenil život v karanténe 

Skoro každý vraví: „Ak je 

karanténa, nemusí sa ísť do školy...“ Ja 

by som radšej do školy išla. Nemôžem 

vidieť svoje kamarátky, učiteľov 

a učiteľky. Do knižnice, kde je séria 

hrôzostrašnej histórie, nemôžem vojsť. 

Stále otváram a zatváram Edupage. 

Nikdy predtým som ho tak často 

nepozerala. 

Nákupy, ktoré ocko robí, sa 

nezmenili. Keďže sme ôsmi v rodine, 

znamená to obrovské nákupy. Toaletný 

papier a hygienické potreby nám chýbať 

nebudú hádam štyri mesiace. Chladnička 

sa nám potravinami síce rýchlo naplní, 

no o dva týždne sa zasa úplne vyprázdni. 

Ale najviac mi chýba moja 

najlepšia a najúžasnejšia babka. Stále po 

škole som ku nej prišla a naobedovali 

sme sa spolu. Rozprávali sme sa, 

vymieňali nové informácie nielen 

o rodine, ale aj o svete, záhrade, knihách 

a známkach. Najlepšou učiteľkou je 

a vždy bude moja babka. Stále ma 

skúšala nielen anglické slovíčka, ale 

dokonca aj biológiu a dejepis. Po 

veľkom skúšaní sa na stole takmer vždy 

objavili žolíkové karty. Bola pri tom 

zábava! O tretej poobede sme si každý 

deň sadli vedľa seba na gauč a pomodlili 

sa ruženec k Božiemu milosrdenstvu. 

Keď som nebola v škole ani v „zuške“ 

na cimbale, tak som bola pri nej. Pri 

mojej najmilšej babičke.  

Keď už hovorím o cimbale, tak tam 

mi bolo naozaj výborne. Moja učiteľka 

ma vždy na hodine rozosmiala. Lúštili 

sme nové skladby alebo nejaké 

zamotané akordy.  

Každodenné cestovanie z Moldavy 

do Košíc a z Košíc do Moldavy sa 

zmenilo na každodennú cestu k počítaču. 

Balenie učebníc do školských tašiek sa 

zmenilo na vyberanie učebníc zo 

zásuviek na stôl.  

 

Táto karanténa nám ukazuje ľudí 

v inom svetle... Tých, na ktorých nám 

záleží, ale aj tých, bez ktorých by sme 

neprežili...  

Môj život sa zmenil až natoľko, že 

niekedy si myslím, že je to len sen. Túto 

karanténu si každý bude pamätať, lebo 

istotne zmenila životy... 

Ráchel, 7.C; ilustrácia: Karolína, 9.A  
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AKO MI COVID-19 ZMENIL ŽIVOT 

Môj bežný život pred touto 

pandémiou vyzeral asi takto: budík o 

5:30, sprcha, hygiena, obliecť sa, 

mejkap, raňajky, škola, obed, kamoši, 

nakupovanie, výtvarná, DÚ, kúpeľ, 

hygiena, odličovanie – a ako zlatý klinec 

rutiny – prevaľovanie sa v posteli od 

nespavosti asi do tretej ráno… Možno si 

pomyslíte, že som fungovala na 

energeťákoch alebo káve, ale nie je to 

pravda a absolútne vôbec som necítila 

únavu. Tento typ života mi veľmi 

vyhovoval a zdalo sa mi, že pomalší a 

pohodovejší ani nemôže byť… 

To som ale netušila, že existuje 

niečo také ako „povinná karanténa“, 

ktorá jedného dňa prišla na Slovensko 

pre COVID-19 a kvôli ktorej môj bežný 

život vyzerá dnes asi takto: žiadny budík 

– čiže vyspávanie do desiatej, kúpeľ, 

hygiena, žiadne líčenie, raňajky, sociálne 

siete, YouTube, Netflix, obed, 

prechádzka so psom, robenie úloh zo 

školy, zasa internet, pečenie, večera, 

dokumentárne filmy, pleťová maska, 

kúpeľ, hygiena a čítanie, pokiaľ 

nezaspím…  

Áno – tento režim môjho dňa akoby 

patril niekomu inému a nespavosť sa 

nejako zázračne vytratila... 

Neviem, čo si o tom myslíte vy, ale 

podľa mňa dnešná situácia nie je len 

náhoda. Podľa mňa nám dal Boh 

prostredníctvom Matoviča karanténu 

preto, aby sme trochu spomalili a 

zamysleli sa napríklad nad tým, či 

potrebujeme až toľko vecí; či nie je 

lepšie domáce pečivo a koláče, ako tie 

z obchodu; či musíme ísť každý deň do 

reštaurácie, kina, fitka; či nie je naša 

rodina, priatelia a záľuby dôležitejšie 

ako práca. Uvedomila som si, že kvôli 

veciam, ktoré považujem za nevyhnutné, 

nemám čas na tie, ktoré sú pre mňa 

naozaj hodnotné. 

Práve toto je čas na uvedomenie si 

svojich nedostatkov (rôzne závislosti, 

nadváha, zlozvyky…), aby ich po 

karanténe bolo menej. Alebo aspoň 

snaha o nejakú nápravu. To, že sa 

vyučovanie výrazne spomalilo, 

neberiem ako katastrofu, ale ako 

ponuku, že konečne môžem robiť veci, 

ktoré ma posunú vpred, viac než 

napríklad fyzika. Veľa varím, pečiem, 

tvorím, kreslím, maľujem, fotím a tým 

rozvíjam svoj talent. Robím to, čomu sa 

chcem venovať ako dospelá a v tento 

mesiac som asi najšťastnejšia za 

posledný rok... 

Michaela, 8.B; ilustrácia: Karolína, 9.A 
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AKO COVID-19 ZASIAHOL MÔJ ŽIVOT 

Píšem ja – z budúcnosti: 

Ahoj! 

Ako sa máš? Ide všetko tak, ako si chcela? Ak nie, netráp sa, nič plánované 

nevychádza presne tak, ako chceme. Ja sa mám fajn... Isteže, veci by mohli ísť lepšie, 

ale všetko už zmeniť nemôžem. Hlavne teraz v situácii, kedy všetci prežívame neistotu, 

bojíme sa o svoje zdravie... 

Toto obdobie je ťažké pre každého. Žijeme v čase, kedy má každý veľké 

očakávania a je hrdý na svoj určitý životný štandard. Osobne som trochu znechutená 

momentálnou spoločnosťou. Čo je to za prežívanie? Nemôžeme sa zastaviť ani len na 

sekundu a oddýchnuť si? Ale verím, že toto zlé obdobie nebude trvať navždy... 

Pred pár mesiacmi som bola taká ako každý iný... Míňala som na veci, ktoré som 

ani nepotrebovala. A to iba preto, lebo sa mi páčili. Niekde v pozadí svojej mysle som 

vedela, že to však nie je správne, ale...  

Keď som bola ešte malá, nebola som takáto. A som za to rada! Čo tým chcem povedať? 

Odkedy je pandémia, zmenila som svoj pohľad na mnohé. Som rada, že mám v tomto 

ťažkom období domov. Mám vodu a jedlo, ale hlavne zdravie. Som rada, že som sa 

dokázala poučiť aj napriek všetkému.  

Môžem byť lepšia, inteligentnejšia, hlavne vďaka tomu, že mám viac času...  

Takže, prosím, nemíňaj svoje peniaze na veci, ktoré ani len nepotrebuješ! Ďalšou 

vecou, ktorú ti musím povedať je, aby si neodkladala veci na neskôr! Je to tá 

najdôležitejšia vec, ktorú som sa naučila! Vždy som si hovorila: „Pôjdem navštíviť 

starých rodičov neskôr, lebo teraz sa mi nechce...  Naučím sa to neskôr... Urobím to 

inokedy...“ 

Nie! Už to urobiť nemusíš nikdy! To „nabudúce“ už nemusí byť...  

Dúfam, že sa máš dobre a stala si sa tým, kým si sa chcela stať. Momentálne 

neviem povedať, čo chcem robiť v budúcnosti, aj keď nejaké predstavy sú... 

Buď vďačná za to, čo máš! Nestaraj sa o to, čo nemáš! A buď len trpezlivá... 

S pozdravom 

Zuzana 
Zuzana, 9.C; ilustrácia: Karolína, 9.A 
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Ako COVID-19 zasiahol môj život 

Písal sa 6. marec 2020 a ja som 

konečne po dvoch rokoch zohnala lístky 

na muzikál do divadla. Bolo to zároveň 

posledné predstavenie. Tak o to väčšia 

bola moja radosť, že som sa tam dostala. 

Muzikál bol nádherný, ale len do 

chvíle, keď som si počas prestávky 

nezapla mobil. Tam na mňa s veľkým 

červeným upozornením vyskočilo: „Na 

Slovensku máme prvý prípad ochorenia 

COVID-19!“ V tej chvíli som si vôbec 

nevedela predstaviť, ako to bude ďalej.  

Realita začala v ďalšom pracovnom 

týždni. Začali sa zatvárať obchody, 

kostoly aj školy. Mala som pocit, že sa 

zastavil svet. V televízii, v novinách, 

v každých správach sa hovorilo o tom, 

ako máme ostať doma a nikam nechodiť, 

aby sa ten vírus nešíril. Trochu sa mi to 

začalo aj páčiť, veď ráno nemusím 

vstávať do školy a rodičia do roboty. 

Ostávame všetci doma, máme čas jeden 

na druhého. Prvý týždeň som si to fakt 

veľmi užívala. Ale keď začali pribúdať 

pozitívni pacienti, začala som pociťovať 

v sebe strach. Strach o seba, ale aj 

o svojich blízkych. Dávala som si 

otázku: „Čo ak tá choroba zasiahne aj 

mňa?...“ Túto neistotu a tento strach som 

sa snažila prekonávať vierou, že Boh sa 

o nás postará. Keď som už tú situáciu 

ako-tak prijala, začala sa blížiť Veľká 

noc a naše Slovensko prijalo ešte 

prísnejšie opatrenia ako doteraz. 

Nemohli sme vychádzať von, s 

výnimkou iba do obchodu a takisto sme 

sa nemohli vzdialiť od bydliska a odísť 

do iného okresu. Na každej takejto 

hranici s okresom bola stráž vojakov 

a policajtov. Ja som si však povedala: 

„Veď nikam sa nechystám, nuž ja to ani 

nepocítim, že nejaké opatrenia platia.“ 

Ale to som sa veľmi mýlila! Odbila 

dvanásta hodina a u nás začali platiť 

predpísané zákazy. Bola to tichá noc – 

taká, ako aj v iné dni predtým. Ja som si 

ešte v posteli čítala knihu, keď tu 

o druhej ráno prišla ku mne mamka. 

Mala slzy v očiach a so smútkom mi 

povedala, že práve mi náhle zomrel 

dedko. V tom šoku som nemohla uveriť! 

Dala som si dokopy - COVID a smrť. 

Vždy som si myslela, že je to ďaleko, 

mňa sa to netýka. A zrazu - ja som sa 

toho stala súčasťou... Až ráno, keď som 

sa trochu upokojila, som si naplno 

uvedomila, že dedko bol z iného okresu. 

Čiže ani pohreb chystať, ani na návštevu 

ísť. Pohrebné obrady prebiehali v deň 

vzkriesenia. My sme sa dostali cez 

vojsko aj cez políciu. Cítila som sa ako 

kráľovná, ktorá má zrazu otvorenú cestu. 

Pomyslela som si: „Tak teda dedko bol 

skutočný humorista celý život, aj teraz to 

zariadil tak, že cez všetky zákazy sme sa 

mohli dostať do iného okresu.“  

S dedkom sme sa rozlúčili iba my, 

najbližšia rodina. Večer sme sa šťastlivo 

vrátili domov a ja budem mať na celý 

život zážitok týchto prísnych opatrení. 

Rok 2020 bude pre mňa určite 

veľmi výnimočný. Okrem toho, že 

budem spomínať na COVID, kedy sme 

nosili rúška a rukavice, budem spomínať 

aj na jedného úžasného človeka, ktorý 

počas tejto pandémie odišiel do večného 

života... Ale ako sa strieda deň s nocou, 

tak aj táto choroba, verím, raz pominie 

a všetko sa vráti do starých koľají. Len 

dúfam, že ľudia budú k sebe lepší 

a ohľaduplnejší...  

Alexandra, 9.C 
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Aj na prvom stupni je mnoho šikovných spisovateľov. Môžete sa o tom presvedčiť 

sami. 

Deň na planéte Zoom 

V dome číslo 5000 býval robot menom 

Zorin. Vo vedľajšej bytovke bývala jeho 

kamarátka Alfa. Obaja boli tretiaci a chodili do 

tej istej triedy. 

Ráno o 8:30 vyrážali tri pätnásťmiestne 

autobusy od domov číslo 5000 a 4000. Prvý 

autobus zastavil pri škole. Vystúpili z neho deti. 

Aj náš Zorin a Alfa. Ďalšie dva autobusy zastali 

pri mrakodrape, ktorý mal 1428 poschodí. Zorin 

a Alfa sa v škole učili násobilku. Pani učiteľka vyvolala Alfu a Otela. Otelo bol ich 

spolužiak. Mali za úlohu vypočítať za minútu dvadsať príkladov. Obaja to stihli včas 

a aj bezchybne. Po škole v družine sa Zorin a Alfa hrali spolu so svojimi kamarátmi na 

schovávačku. O 16:00 po nich prišli rodičia. Išli sa na hodinku hrať von. Neverili by 

ste mi, koľko vecí povymýšľali. Hrali sa na: indiánov, na ZOO, hrali futbal, naháňali 

sa, kolobežkovali, liezli na stenu, vykopali tunel v pieskovisku, hádzali si loptu 

a nakoniec ich zavolali rodičia domov, aby si urobili úlohy. Večer o 20:30 si unavený 

Zorin išiel ľahnúť do postele a tešil sa, ako sa zajtra zahrá s Alfou a čo sa naučí v škole.  

Adela, 4.A; ilustrácia: Karolína, 9.A 

 

 

 

 

Na chalupe 

Babička Anička varí, 

fajne sa z hrnca parí. 

Tatko radšej pokosí, 

Juraj trávu do kompostu ponosí. 

No Juraj pracovať nebude, 

radšej si zakopať pôjde. 

Bicykel v komore nemusí stáť, 

Alžbetka ho ide prevetrať. 

Dedko poliať kvety ide, 

veď len tak posedávať nebude. 

Terezka ker ostrihá rada, 

nech nie je z neho obluda. 

Mamka nám koláč upečie, 

nám na dedine dobre je. 

Terézia, 4.A; ilustrácia: Karolína, 9.A  
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Ako sa psík Dunčo stal spisovateľom 

Mamka s ockom Psíkovci v útulku chceli mať dieťa. A čakali a čakali a raz sa im 

narodilo. Má meno Dunčo. Dunčo mal takú tradíciu: každé tri hodiny pil mlieko. Bol 

taký nezbedník.  

A raz si dvaja ľudia zobrali Dunča z útulku. Najprv po nich brechal, keď ho 

zobrali do rúk, lebo sa chcel vrátiť k rodičom. Potom, keď bol vo svojej vlastnej búde, 

začínal si zvykať. Hneď prvý deň sa mu majitelia predstavili: Ja som Elena a môj 

manžel Joe. Joe pochádza z Anglicka a ja som zo Slovenska. Po niekoľkých týždňoch 

si Dunčo tak zvykol, že keď Joe zapískal, Dunčo sa hneď rozbehol k nemu a keď Elena 

hodila palicu, priniesol ju. A Dunčo raz nakreslil svojimi labkami a bahnom obraz. 

Monu Lízu. Elena sa pozrela a povedala: „To je nádhera! Ty by si mohol byť 

spisovateľom alebo maliarom.“  Ale Joe povedal: „Nie“. Jedného dňa išli do Anglicka. 

Potom šli na nákup, ale psa nechali doma. Psík Dunčo tak strašne chcel vyskúšať 

spisovateľstvo, že zobral pero a napísal list. Keď 

sa Joe a Elena vrátili z nákupu a prečítali si list, 

hneď utekali do spisovateľstva. A tak sa psík 

Dunčo stal spisovateľom. A po niekoľkých 

rokoch bol taký slávny, že mu postavili sochu 

z najvzácnejšieho kameňa a samotnému 

Shakespearovi padla sánka. Potom Elena sa ho 

spýtala: „Aké máš  želanie?“ Psík povedal: 

„Navštíviť svojich rodičov.“ Dunčo sa vrátil do 

útulku pozdraviť svojich rodičov. 

A tak v útulku zazvonil zvonec, psom dali 

jesť a našej rozprávke je koniec!!! 

Gregor, 2.B; ilustrácia: Karolína, 9.A 
 

 

Koronavírus 

Možno mi nikto z vás neuverí, 

no dnes každý doma sedí. 

Je to ako v sci-fi filme, 

rúška nosiť každý povinne. 

Koronavírus, to je nový svet, 

v médiách o ničom inom niet. 

Končím, aby ste nezaspali, 

len aby ste pamätali: 

Chráňte sa! 

Od cudzích ľudí držte sa! 

Tereza, 4.A 
 

Matúš, 2.B  
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Hrdinovia 

Prezradím vám tajomstvo. Hrdinovia nie sú len Batman, Superman či princezná. 

Hrdinovia sú všade medzi nami. Hrdina je priateľ, ktorý ťa neopustí. Hrdina je ocko, 

ktorý sa obetuje. Hrdinka je mamka, ktorá za nami upratuje, doma nás vyučuje. 

Hrdinovia sú lekári, ktorí zachraňujú životy, naše najväčšie dary. 

Ale tých hrdinov je oveľa viac: pani učiteľky, tety predavačky, dokonca aj tety 

poštárky. Aj ja som hrdinka, poviem vám, keď sa na bratov nehnevám. 

Hrdinom môžeš byť aj ty. Hrdinom je každý, kto prekoná sám seba. 

Tereza, 4.A 
 

 

Kokikani 

Volám sa Kristínka, mám osem rokov a veľmi ma 

zaujíma vesmír. Práve čítam zaujímavú knihu o planétach, 

keď tu zrazu z nej vypadla zvláštna kartička. Bola napísaná 

spôsobom, z ktorého by pani učiteľka nemala radosť: 

„Mylí citatel, príd zajtra o 6.00 ráno pred tvoj dom. Tám 

tebe podám dalsie pokyny. Nemeskaj! So zdravom 

kráľovná dráhy kníh.“ Čudné, povedala som si. Zajtra tam pôjdem. Ak sa ukáže, že to 

bol len žart, tak sa vrátim. Ale, čo, ak... Veď uvidím... Nastavila som si budík. Veľmi 

som sa však nevyspala. Stále som musela myslieť na to, čo sa asi zajtra stane. 

Ráno bola pred domom ďalšia kartička s pokynmi: 

„Oblec si skafander richlo vstúp do rachety. My ťa už cakame.“ 

Tak som sa teda obliekla, vošla do rakety a tá vzlietla. 

Raketovou rýchlosťou smerovala hore a naša Slnečná sústava 

sa mi už strácala z dohľadu. Vyleteli sme z Mliečnej dráhy 

a preleteli sme cez Palacinkovú dráhu. Nakoniec sme pristáli 

na jednej planéte, kde nás privítala veľmi pekná teta. V očiach 

sa jej zračili plamienky radosti. 

Povedala: „Soto mate kero Kokikani. Karacúto istamáro skapa. Sonto eto fó... Jój, 

zabudla som, ty mi nerozumieš! Vítam ťa v mojom kráľovstve. Ja som kráľovná 

Sústavy kníh. Nachádza sa tu Planéta románov, Planéta kuchárskych kníh, Planéta 

povestí a tamto je Planéta encyklopédií. My sa nachádzame na Planéte rozprávok. 

U nás si môžeš robiť, čo chceš – lietať, chodiť po rukách, dokonca môžeš byť 

neviditeľná! Ale pozor na zlých drakov a ježibaby! Nemusíš sa však báť, tu dobro vždy 

zvíťazí. Alebo ťa zachráni nejaký princ. V tomto dome bývajú Mimi s Lízou, oproti 

nim zasa Danka a Janka. Vľavo sa nachádza perníková chalúpka, vpravo je 

modernejšia Charlieho továreň na čokoládu . Za týmito siedmimi horami a siedmimi 

dolinami sú rozprávky pre dospelých. Och, ale pozerám, že už je veľa hodín a ty sa 

musíš vrátiť späť do školy. 

Pohladila ma vlasoch. Ale kedy sa najbližšie stretneme? Odpovedala: „Vždy, keď 

otvoríš nejakú knihu.“ 
Tereza, 4.A; ilustrácia: Karolína, 9.A 
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Jazykovo-literárny komiks na tému Nie je slovo ako slovo vytvorila Alžbetka 

Gočíková z 5.A triedy. V obrázkoch sú slovné bubliny, v ktorých nám hlavná postava 

pripomína, že nie všetky rovnako znejúce slová majú rovnaký význam v každej situácii. 
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Na výtvarnej prehliadke 

Pozývame vás do vesmíru. Áno, práve ten bol témou výtvarných prác zaslaných 

do súťaže „Vesmír očami detí“. Súťažné práce žiačok 4.A Terezky Tverďákovej, Mišky 

Nigutovej, Rebeky Tomaškovej a Adelky Trnkovej boli vystavené v CVČ Domino.  

Každoročne sa naša škola zapája aj do výtvarnej časti celoslovenskej súťaže ...A 

Slovo bolo u Boha... V tomto roku sme tvorili na prvom stupni na tému „Ako sa stal 

Dávid kráľom“. Niektoré z prác zaslaných do súťaží si môžete pozrieť v našej galérii. 

 

Liana Čontošfalská, 2.B 

 

Diana Porubcová, 1.B 

 

Rebeka Tomašková, 4.A 

 

Adela Trnková, 4.A 

 

Michaela Nigutová, 4.A 
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Poznáte košické kostoly? Dokázali by ste ich identifikovať podľa obrázkov? 

Môžete to vyskúšať. V rámci spolupráce s partnerskou školou v Slovinsku kreslili žiaci 

prvého aj druhého stupňa kostoly v Košiciach tak, ako ich vidia oni. 

 

Jakub Ištoňa, 2.A 

 

Eva Németová, 8.B 

 

Alžbeta Múdra, 4.C 

 

Lucia Kaduková, 8.B 

 

Alžbeta Filová, 3.A 

 

Justína Nagyová, 2.A 
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Veronika Gburíková, 4.C 

 

Tomáš Fečko, 9.A 

 

Marek Vrabec, 8.B 

 

Katarína Kušniráková, 3.A 

 

Lívia Oravcová, 2.A 

 

Martin Chomjak, 3.D 

 

Jana Melánia Koščáková, 2.C 

 

Mikuláš Neufeld, 2.A  



 



 

 


