Školský časopis

Ročník XXX.

Školský rok 2020/2021

Číslo 2

VEĽKONOČNÉ VYDANIE

Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

« OBSAH / EDITORIÁL
Editoriál .............................................. 3
Sväté písmo a ja ............................ 4 – 7
Učenie z domu ............................ 8 – 14
Anketa ............................................... 14
Vetrák ............................................... 15
English corner ........................... 16 – 17
Prvý stupeň na slovíčko ............ 18 – 22
ŠKD v skratke ........................... 22 – 24
Šikovné ručičky ................................ 25

Milí čitatelia!

Dejepis inak .............................. 26 – 27

Máme radi sviatky, cez ktoré si
pripomíname meniny, narodeniny či iné
výročia rôznych udalostí. Pred nami sú
veľkonočné dni, dni, ktoré nám ukazujú, čo sa
udialo pre našu záchranu pred naším
najväčším nepriateľom. Preto Boh vo svojom
Synovi nám dáva tú najmocnejšiu zbraň proti
zlému. V nedeľné ráno Ježiš upokojuje
svojich najbližších slovami: „Pokoj vám!“
Vie, že keď človek nemá v sebe pokoj,
nevníma tie pekné a dobré veci okolo seba,
a preto, ak ho majú spoznať živého, najprv ich
chce upokojiť. Chceme vám popriať, aby aj
tieto veľkonočné sviatky priniesli Kristov
pokoj do vašich rodín, lebo iba tak môžeme
premáhať to zlé a vidieť dobré. A dá sa to aj
dnes, keď sme vyrušení a nervózni, že
nemôžeme byť v škole, užívať si naplno jar,
robiť to, čo nás baví... Ale práve teraz
máme prijať Boží pokoj a byť tými, čo ho
budú šíriť okolo seba. Postavme sa
k prázdnemu hrobu a počúvajme slová:
„Pokoj vám!“
Požehnané veľkonočné dni.
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SVÄTÉ PÍSMO A JA »
Milí Ratolesťáci!
Pôstne výzvy sv. Jozefa nás naučili mlčanlivosti, dôvere v Božiu moc, spravodlivosti,
pracovitosti, ako byť ochrancom rodiny, žiť v čistote a dobre sa pripraviť na večný život.

1. Muž najmĺkvejší
Milý priateľ,
píšem Ti z oslávenej Cirkvi, čiže z neba, kde žijem v šťastí a pokoji. Moje
meno je svätý Jozef. Ženích Panny Márie a pestún Ježiša Krista. Možno si
prekvapený, že Ti píšem, ale rád by som Ti v tomto pôstnom období predložil
výzvy, ktoré som zažil s Bohom počas môjho života na zemi.
Moja prvá výzva je mĺkvosť. V živote som bol často postavený pred úlohu
byť mĺkvy, aby som dobre počul. Nebolo to pre mňa jednoduché, ale bolo to
potrebné pre Ježiša, tak som to urobil... mlčal som a počúval. V mĺkvosti som
pochopil a odhalil veľké Božie výzvy: ako pochopiť posolstvá anjela, ako nájsť
príbytok v Betleheme, ako zachrániť Božieho Syna pred Herodesom, ako Ježiša
vychovávať...
Milý môj priateľ, pozývam Ťa k mĺkvosti, aby si, ako ja, priniesol svetu
dobré skutky, dobré nápady, dobré výzvy, ktoré oslávia Boha Otca a pomôžu
človeku na ceste do večnosti.
Posielam Ti v prílohe výzvy, ktorými môžeš v tomto týždni prežívať mĺkvosť
tam, kde práve si.

Jozef z Nazareta
2. Muž dôvery v Božiu moc
Drahý môj priateľ,
dúfam, že výzva k mĺkvosti - mlčanlivosti Tvojho ducha Ti pootvorila dvierka
k spoznávaniu seba samého a tiež Ti pomohla nájsť cestičku k objavovaniu
úžasných Božích tajomstiev.
Vieš, milý môj, rozmýšľal si niekedy nad tým, kedy je človek v živote
najsilnejší?... Mne to život ukázal hlavne v mimoriadnych situáciách, keď som
sa staral o Ježiša a Máriu... Prišiel som na to, že človek je najsilnejší vtedy,
keď v živote ráta s Božou mocou.
Musel som však prijať, že situácie života, ktoré riešim, nezávisia iba odo
mňa. A bolo to ťažké.
Aj Ty určite stojíš pred úlohami, o ktorých si myslíš, že sú náročné, máš
strach, ako ich zvládneš, rozmýšľaš a riešiš ich. Chcem Ťa povzbudiť, aby si sa
nebál. Neboj sa! 😊 Boh je pri Tebe, ako bol pri mne. Zažil som to. Zažil som,
že jeho MOC je zázračná a silnejšia, ako akákoľvek iná sila na svete.
Otvor svoje duchovné uši, načúvaj Božej moci, načúvaj mojej druhej výzve,
„dôveruj v Božiu moc“.

Jozef z Nazareta

« SVÄTÉ PÍSMO A JA

3. Muž spravodlivý
Milý môj bojovník,
určite si sa už ocitol v boji za spravodlivosť. Musím sa Ti priznať, že aj ja
som o ňu bojoval. Spomínam si, že to nebolo jednoduché. Chcel som nájsť v
Betleheme nocľah pre Máriu a bezpečné miesto pre pôrod. Veď žena v
požehnanom stave si zaslúži dobré a čisté ubytovanie. Nechcel som nič
zadarmo. No odbili nás. Nemali zľutovanie.
Zažil si už niečo také, že svet je voči Tebe nespravodlivý, neľútostný? Snažíš
sa zo všetkých síl... doma, v škole... a odmena neprichádza.
Môj dobrý Boh ma naučil, že ak chcem byť spravodlivý, mám dať každému
to, čo mu patrí. Spravodlivosť neznamená rozdeliť čokoládu pre troch ľudí na
rovnaké časti, ale dať z nej každému toľko, koľko potrebuje. 😊
Milý môj, skús sa na život pozrieť aj z opačnej strany. Si voči všetkým, ktorí
Ti pomôžu, spravodlivý aj Ty? Odmeníš rodičov, učiteľov, kamarátov,
súrodencov tým, čo im patrí alebo dokonca aj niečím navyše?
Mojou ďalšou výzvou je teda spravodlivosť... Daj každému vo svojom okolí
to, čo potrebuje... úsmev, milé slovo, pohladenie...

Jozef z Nazareta
4. Muž pracovitý
Ahoj, usilovný pracovník!
Viem, že si ešte len dieťa, ale i napriek tomu Ťa chcem dnes sprevádzať
rozmýšľaním o pracovitosti človeka.
Vieš, milý môj, práca posväcuje človeka. Preto je dôležité vykonávať ju čo
najlepšie, najstatočnejšie, najzodpovednejšie...
Keď som žil ešte na zemi, snažil som sa mať otvorené oči, ochotné srdce
a pracovité ruky. Ako tesár som nachádzal spôsoby využiť čas a svoje sily na
oslavu Boha, na pomoc Márii a Ježišovi, priateľom a celému svetu.
Aj teraz, keď žijem už v nebi, pracujem. Ochraňujem celú Cirkev.
Sprevádzam rodiny. Pomáham ľuďom riešiť problémy s prácou...
Prácou som vždy oslavoval Boha. Práve to Ťa chcem dnes naučiť. Buď
pozorný a prísny sám na seba! Rob aj to, čo je náročné! Buď užitočný nielen
sebe, ale aj svojim blížnym. Využi čas aj dary, ktoré si dostal. Nezakop ich
v lenivosti a nude života.
Neboj sa, že sa prácou zničíš. Veď Boh, Stvoriteľ, vie, prečo nám dal nedeľu.
😊 Vieš to aj Ty?

Jozef z Nazareta
Všetky Pôstne výzvy sv. Jozefa, aj tie, ktoré boli po uzávierke časopisu, nájdete na
facebookovej stránke školy.
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SVÄTÉ PÍSMO A JA »
Jednou z aktivít, ktoré súviseli s Pôstnymi výzvami sv. Jozefa, bolo napísať list alebo
nakresliť obrázok chorému človeku na COVID oddelení alebo zdravotníkovi, ktorý sa o
neho stará. Povzbudiť ho, aby dôveroval Božej zázračnej moci a nezabúdal na Božiu
starostlivosť.
Prostredníctvom kňaza pôsobiaceho v nemocnici sme tieto, a mnohé iné listy
a obrázky, doručili do nemocnice trpiacim a zdravotníkom na povzbudenie.

Radka a Matúš

Samuel

« SVÄTÉ PÍSMO A JA

Nina

Marek

Ďalšie povzbudzujúce obrázky a vyznania nájdete vo fotogalérii na webovej stránke
školy.
spracovala: PK Človek a hodnoty
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UČENIE Z DOMU »

V zajatí monitoru II
Pandémia spôsobená vírusom COVID-19 nechce poľaviť, a tak zotrvávame, aj keď nie
dobrovoľne, v čase vyučovania, vo virtuálnom priestore. Online hodiny strávené pred
monitorom počítača, na tablete či mobile, ale nie sú vôbec nudné. Vynaliezavosť
vyučujúcich i detí skutočne nepozná hranice.

Na geografii komunikujeme aj „medzištátne“ – počas online stretnutia s Keňou

Sopka z LEGA

Príde aj „výbuch“?

« UČENIE Z DOMU

V 5.A určujú vzory podstatných mien aj online..

...na literatúre si stihnú vychutnať fašiangovú zábavu...

...a zahrajú si aj bábkové divadlo.

9

10

UČENIE Z DOMU »
Sedenie pri počítači, aspoň z času na čas, vystrieda pobyt a pohyb v prírode (keď to
pandemické opatrenia dovolia). Piataci aj šiestaci pozorovali prírodu počas zimných
prechádzok, ale stihli už čo-to aj z prebúdzajúcej sa jari. Navštívili čarovné miesta a objavili
mnoho zaujímavostí, ktoré príroda ukrýva.

Rozprávková zima na Bankove
(Kristínka, 5.B)

Drozd – zaujalo ma, ako väčšinou skáče
a samček ako prudko ďobal semiačka

Zurčiaci Čermeľský potok
(Zuzka, 6.B)

Prekrásne sfarbená sýkorka
(Katka, 5.C)

« UČENIE Z DOMU
Verili by ste, že aj „na sídlisku je príroda“? Pozorovala ju Laura z 5.B a dokonca svoje
pozorovania aj „skoro vedecky“ popísala.
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UČENIE Z DOMU »

Videli ste už rastlinnú bunku? Žeby sme na to potrebovali mikroskop? V 8.A vás
presvedčia, že to nie je potrebné. Model rastlinnej bunky vytvorili z toho, čo našli doma.

Adam

Natália

« UČENIE Z DOMU
Na hodinách náboženstva sa ôsmaci zamýšľali nad tým, čo pre nich znamená a ako
ovplyvňuje ich život jediný deň v týždni – NEDEĽA.

Ako nedeľa formuje môj život
V mojom živote sa nedeľa dosť výrazne odlišuje od ostatných dní v týždni. V nedeľu sa
nerobia všedné veci či ťažké práce.
Nedeľu má kresťan zasvätiť Bohu. Má preorientovať, prepnúť svoje myšlienky a zmýšľanie
a zamerať sa na Boha. Nedeľa je jedinečná príležitosť stretnúť sa s Bohom a bližšie ho spoznať.
Napokon, to je účelom a zmyslom nedele. Môže nám k tomu pomôcť prítomnosť na Eucharistii
či Sväté písmo. Druhým účelom nedele je všeobecný oddych. Aj Boh Stvoriteľ šesť dní tvoril
a siedmy odpočíval.
Ja aj naša rodina nedeľu slávime účasťou na svätej liturgii (s výnimkou lockdownu).
S bratmi zvyknem aj miništrovať. Po skončení liturgie je nedeľný obed. Poobede si buď celá
rodina niečo zahráme, alebo ideme k starým rodičom či iným rodinným príslušníkom. Občas
sa mi už stalo, že som nedodržal „pravidlo“ o nedeli, keď som musel dokončiť nejakú domácu
úlohu.
Odjakživa som nedeľu bral za iný deň, ako sú tie ostatné v týždni. Má pre mňa inú hodnotu,
iný rozmer. Je to deň, kedy, jednoducho, „vypnem“ a sústredím sa na spoločenstvo s Bohom.
Počas lockdownu nastala mimoriadna situácia. Boli zrušené bohoslužby pre verejnosť
a na liturgii môžeme „byť“ len on-line. Zachytil som správu, že duchovný stav ľudí sa zhoršuje.
Taktiež sa čoraz menej ľudí hlási k viere. Aj mne bohoslužby chýbajú. Cítim, že takto on-line to
„nie je ono“. Viem, že hlavné je prijať Ježiša duchovne, (čo môže byť aj na diaľku), ale zdá sa
mi, že aj fyzická prítomnosť je dôležitá. Ja by som si život bez nedele nevedel predstaviť.
Adam, 8.A

Ako mi nedeľa zmenila život
Nedeľa je siedmy deň v týždni. Boh ju ustanovil za deň odpočinku a duchovného rastu.
Kresťania sa počas nedele schádzajú na svätej omši a plnia tak svoju povinnosť voči Bohu a jeho
zákonom.
Víkend je čas odpočinku. Vtedy sa nechodí do školy ani nepracuje. Počas soboty sa však
konajú nejaké povinnosti. U nás doma sa napríklad v sobotu hĺbkovo upratuje a niekedy nám to
zaberie aj celý deň. Ale nedeľa je pre mňa najlepší deň preto, lebo sa ani neupratuje, ani sa
nevykonáva iná fyzická práca. Niekedy v nedeľu, jednoducho, leňoším a užívam si oddych.
Čítam si knihu, počúvam hudbu, pečiem s mamkou koláč ako zákusok k obedu. Ale čo je
najdôležitejšie, idem na svätú omšu. Teraz nedávno sa mi stalo, že sme sa s mamkou boli prejsť
a Kostol sv. Gorazda bol otvorený. Išli sme si sadnúť dnu. V celom kostole bol len vianočný
stromček a svetielka nad obrazovkami. Chvíľu sme tam posedeli a pomodlili sme sa. Keď som
sa domodlila, poprosila som mamku, či by sme nemohli ešte chvíľu ostať a len tak som tam
sedela. Nemodlila som sa, nerozjímala som. Jednoducho som nasávala pokoj, ktorý z toho
miesta išiel. Preto je dobré sa modliť, aby sme povedali, čo nás trápi, čo nás teší. Vyprosiť si od
Boha odpustenie a milosti alebo si len tak sadnúť a nasávať pokoj. Preto sa modlím ja. Počas
týždňa sa mi ale stane iba zriedka, kedy sa dostanem do kostola. Preto je ideálna nedeľa.
V nedeľu nie sú žiadne povinnosti také dôležité, aby som nemohla vypnúť a ísť sa porozprávať
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UČENIE Z DOMU / ANKETA »
s Bohom. Vtedy nie je dôležité nič iné, len on. A ja sa môžem konečne vyrozprávať zo všetkých
ťažkostí a starostí. Mám niekoho, s kým sa môžem podeliť o svoje radosti a zážitky z celého
týždňa. Môžem nabrať novú silu a energiu, aby som zvládla od pondelka zasa fungovať. Boh je
sila i energia tohto sveta aj nás ľudí. Bez neho by nikto z nás nežil. A nedeľa je deň, kedy môžem
tú silu nabrať. Preto je to taký výnimočný deň. Je to deň Pána, nášho Boha. Práve v nedeľu ma
pozýva k sebe, aby som s ním strávila čas. Počas týždňa sa venujem rôznym ľuďom a častokrát
na Boha zabúdam. Ale nedeľa mi pripomenie, že tu nie som sama, že je tu niekto väčší, kto ma
stráži a ochraňuje po celý týždeň. On stojí vždy pri mne. Dáva mi vždy viac, ako si zaslúžim
a miluje ma viac, než si ja vôbec viem predstaviť. Odpúšťa mi každý môj hriech, všetku moju
lenivosť a prehrešky, ktorých som sa dopustila. Všetko, čo si za to pýta, je len chvíľka môjho
času, aby som sa s ním mohla porozprávať, aby on mohol niečo povedať mne, niečo ma naučiť,
veď je to Učiteľ.
Teda mne nedeľa mení život tak, že mení moju duchovnú stránku. A to akýmkoľvek
spôsobom. Je to veľmi dôležitý deň a mojou jedinou povinnosťou v tento deň je sláviť ho tak,
ako sa má, na slávu Kráľa, nášho Boha.
Tamara, 8.A
spracovala: Petra; foto: portfólio odovzdaných žiackych zadaní

Na forme záleží...
Prežívame marec, mesiac, kedy sa príroda prebúdza a zo „zimného spánku“ sa
prebúdzame aj my. Práve v marci, možno aj preto, že je označovaný za „mesiac knihy“,
viacerí častejšie siahneme po dobrej knihe. V tomto čase, keď sa učíme z domu, si nájdeme
viac času práve na čítanie.
Oslovili sme vás prostredníctvom aplikácie EduPage, no nezaujímala nás konkrétna
kniha, ktorú práve čítate či vaša obľúbená kniha. Zaujímalo nás, akú formu knihy máte radi.
Či radšej čítate knihu,
v ktorej si viete listovať
(klasická papierová kniha)
alebo preferujete e-knihu,
či dokonca audioknihu.
Pýtali sme sa žiakov
i pedagógov.
Medzi
učiteľmi dopadla anketa
jednoznačne,
z 34
zapojených,
všetci
preferovali
klasickú
papierovú knihu. Ako to
dopadlo medzi žiakmi,
môžete vidieť v grafe. Aj
v dobe digitalizácie stále
víťazí PAPIER.
spracovala: Lucia K.

« VETRÁK 15

Bol to tvrdý oriešok?
Milí kamaráti,
urobiť rozhovor s našou spolužiačkou, Viki Vaľkovou zo 6.D, vôbec nebol tvrdý
oriešok. Ochotne nám odpovedala na naše otázky a v tomto mesiaci knihy vám prinášame
rozhovor s nádejnou spisovateľkou, ktorej spisovateľská kariéra sa už začala.
Viki, čo ťa inšpirovalo napísať knihu?
V 2. ročníku na hodine literatúry ma inšpirovala jedna úloha.
Ako znelo zadanie úlohy?
Zadanie bolo nakresliť nejakú zaujímavú rozprávkovú
bytosť.
Ako si prišla na to, že by si chcela napísať knihu?
Najprv som napísala iba 10 príbehov, potom moja
mama prišla s nápadom knihu vydať. A ocko mi povedal, že
je potrebných ešte aspoň 10 ďalších príbehov.
Aký názov má tvoja kniha?
Tvrdo-orieškove dobrodružstvá.
Ty nie si iba autorkou, ale aj ilustrátorkou knihy. Je to tak?
Áno, pretože nikto nevie nakresliť kresby k mojim príbehom tak, ako si ja
predstavujem.
Je možné si tvoju knihu kúpiť alebo vypožičať
v knižnici?
Áno, je možné si knihu kúpiť od nás, ale
v knižniciach zatiaľ nie je.
Ako dlho ti trvalo napísať knihu a následne ju
spracovať?
Keď som začala písať, mala som 7 rokov a
vydali mi ju v roku 2019. Ale neviem, koľko
rokov to trvalo naozaj.
Pre akých čitateľov je kniha napísaná?
Pre žiakov prvého stupňa ZŠ, ktorí majú
radi dobrodružstvá a príbehy priateľov. Ale
môže si ju prečítať aj ktokoľvek z inej vekovej
kategórie.
Chystáš nejaké pokračovanie knihy alebo niečo
nové?
Áno, píšem pokračovanie prvej časti.
Nech sa ti darí 
za rozhovor ďakujú Danka a Veronika zo 6.D; foto: internet
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ENGLISH CORN(ER) »
It’s winter in the calendar but 5.B is all green with colourful family trees.

Zuzka

This is my family tree. I have
one sister. Her name’s Nina.
She’s eight. These are my
parents. They’re forty-one.
Their names are Katarína and
Marek. These are my
grandparents
Mária
and
Ondrej. They live in Spišská
Stará Ves. These are my
grandparents Helena and
Jozef. They live in Brekov.
They’re sixty-tree. These are
my great-grandparents. Greatgrandfathers are ninety-one.
Great-grandmother is ninety.
Šimon

« ENGLISH CORN(ER) 17
Pupils from 7.C made a project about the future. How do you imagine your life?

My future
My name is Martina. I’m 13 years
old. This is my project about my future. I
think I will live in big city. I still don’t
know where will I work in future, but I
hope I will enjoin it. I hope my partner will
be a good friend and intelligent. I think I
will get married in 24. I think I will have
children in 26. I hope I will learn to drive
in 18. I think I will write a book one day. I
think I will appear on TV or in film. I hope
I will be important and happy. I think we
will find life on other planets. I don’t think
we will have newspapers in future. I think
Earth climate will change. I don’t think the
world will cure all diseases. I think many
animals will become extinct.
Martina

13. March was a year from _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ started.

1.
2.
3.
4.
5.

Drep
Jednorožec
Cena (vyhrať cenu)
Dávaj si pozor
Letuška

6. Materinský jazyk
7. Jemnosť
8. Kreveta
9. Servítka
10. Grófka
spracovala: Ema
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Rozlúčka s ceruzkou v prvom ročníku
A čo s ceruzkou? Prváci ju už nepotrebujú? Samozrejme, že áno, na to všetko, čo aj
starší žiaci. Ostrúhaná ceruzka do prváckeho peračníka určite patrí aj naďalej, ale už aj
atramentové pero.
„Hurá, budeme písať perom!“ Radostné pokriky medzi prvákmi. Naši prváci
absolvovali skúšku pripravenosti písať ozajstným perom. V čom spočíva taká skúška? Vy
starší ste mnohí už na to zabudli, ako to bolo. Tak začalo to takto, zobudením ceruzky:
„Ceruzôčka moja milá,
už si sa mi zobudila?
Teraz písať budeme,
my to spolu zvládneme.“
A pokračovalo písaním svojho mena a prvého slova, ktoré sa naučili čítať a písať, zatiaľ iba
ceruzkou, do ceruzky z papiera. Ak to bolo bezchybne, mohol si žiačik – prváčik pripraviť
svoje prvé pero, samozrejme, atramentové a napísať to isté perom. Vytvoril tak peknú
záložku, ktorá mu bude spomienkou na tento okamih. Neskôr mohol pracovať na ďalších
úlohách. Každá správne vypracovaná úloha bola vstupenkou do mikulášskej čižmy (keďže
to bolo na Mikuláša), v ktorej boli chutné dobroty, ale najväčšou motiváciou bola možnosť
obhájiť si písanie perom.
Ten, kto by úlohy nesplnil, nielenže by bol bez sladkej odmeny, ale aj bez možnosti
písania perom. Ale taký sa v celom prvom ročníku nenašiel.
Bol to tak krásny deň.
za všetkých pani učiteľka Némethová; foto: archív školy
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Kráľovstvo Abecedy
Prváci už zvládli skoro celú
abecedu.
Počas
prezenčného
vyučovania sa v 1. A zmenili na princov
a princezné z kráľovstva Abecedy.
Tešili sa a zabávali. Ale nie všetci.
Písmenká e a i boli smutné. A tak kráľ
Abecedár zakročil. Písmenká sa mu
posťažovali, že ď, ť, ň, ľ sa s nimi
nechcú hrať. Kráľ rozhodol, že odteraz
stále, keď sa stretnú, musia zložiť svoje
kráľovské korunky na znak úcty
k týmto písmenkám. Nikto by sa nemal
vyvyšovať nad nikým. Ani písmenká
s korunkou nad písmenkami e a i.
Všetci sa tešili, že sú opäť kamaráti.
A naši prváci vedia, že e a i mali také
dobré mäkké srdiečka, že to tým
pyšným spoluhláskam ď, ť, ň, ľ
odpustili. Stále, ak sa stretnú v slovách,
čítame ich mäkko. A čo vy, deti, skúsite
i vy odpustiť?
pani učiteľka Némethová; foto: archív školy

Prváci a projektové dni
Prváci mali už niekoľko projektových dní a okúsili aj čaro dištančného vzdelávania.
V on-line priestore sa správajú zatiaľ slušne a bez väčších problémov zvládli aj technickú
stránku dištančného vyučovania. Rodičia sú im nápomocní. Aj napriek odlúčeniu od
ozajstnej školy, udržujú pekné kamarátske vzťahy, sú aktívni a cieľavedomí na hodinách.
Dobrota ich srdiečok sa prejavuje vo vzájomnej pomoci po vyučovaní.
Počas dištančného vyučovania zažili aj projektové dni. Boli vždy v piatok, kedy sa
stretla na vyučovaní celá trieda. Rozlúčka so Šlabikárom, Karneval a prehliadka talentov,
Hádaš, hádam, hádame alebo Ako dobre je mať filipa sú projekty, ktoré prvákom
spríjemnili čas on-line vyučovania. Rozlúčili sa s prvou časťou Šlabikára a navrhli svoj
vlastný triedny Šlabikár. Každý žiak pripravil jednu stranu (niektoré ukážky si môžete
pozrieť). Na karnevale boli prezlečení za zvieratká, rôzne rozprávkové bytosti či postavičky
z videohier. Predstavili svoje talenty v spievaní, recitácii, kreslení, hraní na hudobných
nástrojoch i v kúzlení. Pripravili si neuveriteľné množstvo hádaniek, ktoré ostali ešte aj na
ďalšie dni.
Samozrejme, že im chýbajú kamaráti, pani učiteľky a pani vychovávateľky, ale snažia
sa to zvládnuť. Aj takýmito zaujímavými projektovými dňami, na ktoré sa vždy tešia.
za všetkých pani učiteľka Némethová
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Emka

Filipko

« PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO

Danielka

Jonáško
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Viktorka

Daruj svetlo
O burzu z výrobkov, ktoré
vyrobili pani vychovávateľky z našej
školy, bol neuveriteľný záujem. Z
vyzbieraných peňazí plánujeme
kúpiť celú sériu animovaných
biblických príbehov zo Štúdia Nádej
a spoločenské hry do ŠKD. Tak
vašim, ale aj našim deťom vrátime
ich prejavenú štedrosť.
Ďakujeme!
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Voňavý balíček
V siedmom oddelení si žiaci pod vedením pani vychovávateľky pripravili voňavý
balíček. Vlastnoručne si narezali pomaranče, jabĺčka, citróny aj hrušky a poukladali ich do
sušičky ovocia. O pár dní to už v triede krásne voňalo. Deti nedočkavo sledovali sušičku a
pomáhali pri prekladaní ovocia. Až konečne mohli poukladať vysušené ovocie do celofánu
a previazať stuhou. A voňavý balíček pre blízkych bol hotový.

Sladká pomoc
Stala sa neuveriteľná vec!
Za dva dni zmizlo na našej
škole 420 čokoládok ... Kým iní
by
to
nazvali
kúzlom
zmiznutia, my to nazývame
kúzlom dobrých srdiečok
našich detí. Naozaj sa v
priebehu dvoch dní v rámci
charitatívnej akcie Pápežských
misijných diel rozpredal takýto
počet čokoládok. Deti a aj naše
pani
učiteľky
kupovali
čokoládky nielen pre seba, ale
aj pre svojich súrodencov a
prispievali aj väčšou sumou.
Preto do Bratislavy a odtiaľ do
Afriky deťom posielame 283,23€. Pán Boh zaplať za váš milodar.
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Šijem, šijem, vyšívam
V tretiackych oddeleniach sa jeden týždeň niesol
heslom: „Šijem, šijem, vyšívam.“ Deti sa naučili nielen
navliecť niť, ale aj základné stehy pri vyšívaní. Radosť bola
veľká a ešte väčšia z ušitého srdiečka. Niektoré deti našli v
sebe skrytý talent na vyšívanie. Vyšité srdiečka putovali k
rodičom ako darček. Každý z výrobkov bol jedinečný a
krásny. Deťom sa to tak páčilo, že vyšívali aj doma. Určite
sa ešte k tejto praktickej a zaujímavej činnosti vrátime. Deti,
ste veľmi šikovné.

Zábavná online ŠKD
Počas dištančného vzdelávania v poobedňajších hodinách prebiehala na našej škole aj
online ŠKD. Pani vychovávateľky si pripravovali zábavné popoludnia plné zaujímavých
aktivít. Každé oddelenie sa nieslo niečím iným. U niektorých to bolo stretnutie princezien
a rytierov, u iných sa poobedie vyznačovalo kreativitou v tvorení, hrou, ale aj prehĺbením
učiva zábavnou formou pomocou prezentácií či pokusov. Samozrejme, nesmeli chýbať
vtipy, súťaže, jazykolamy. Dokonca aj spoločný telocvik. Bola to veľká výzva, ale
vzájomnou spoluprácou to bol veľmi krásny a obohacujúci čas.

upravila: Lucia Mihaliková, vychovávateľka; foto: archív školy

« ŠIKOVNÉ RUČIČKY

Veľkonočná dekorácia

Budeme potrebovať hnedý papier, biely papier,
špajľu a stužku.

Z bieleho papiera
vystrihneme kruh a
nalepíme ho.

Zo stužky si urobíme
mašličku, ktorú tiež
nalepíme.

Z hnedého papiera vystrihneme
tvar zajaca.

Zo zadnej strany zajaca
nalepíme špajľu.

Hotovo! Takto vyrobenú dekoráciu si môžeme zapichnúť do kvetináča.
Ema; foto: archív autorky
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Čo nenájdeme v knihách...
Napísať referát nie je nič ťažké, keď máme materiál na internete alebo v knihách. Ale
napísať referát o blízkej osobe, ktorá počas 2. svetovej vojny bojovala, je naozaj úžasné. Zo
slov Terezky z 9.B na nás dýcha história, ktorej súčasťou bol Matej Pončák, jej pradedko.
Začítajte sa do spomienok, ktoré jej voľakedy vyrozprával.
Matej Pončák bol môj pradedko, mal
dvojča Jozefa, dve sestry a mladšieho brata
Pavla. Počas 2. svetovej vojny on aj jeho
brat Jozef mali okolo 18 rokov, takže už
mohli narukovať. Jozef zostal doma, aby
pomáhal rodičom a Matej narukoval.
Narukoval do prešovských kasární,
kde absolvoval výcvik. Mali byť v divízii,
ktorá mala strážiť Dukelský priesmyk. Ale
Nemci ich odhalili. Slovenské národné
povstanie vypuklo skôr, ako bolo
naplánované. Celú ich jednotku zajali,
odzbrojili a brali ich so sebou ako
vojnových zajatcov. Táto jednotka
putovala s Nemcami tak, ako Nemci
ustupovali, pretože ich už tlačila Červená
armáda, od východu išli Rusi a oni
s Nemcami stále ustupovali. Kopali
Nemcom zákopy, robili opevnenia.
Keď prelomili Rusi front, tak znovu
išli ďalej. Zo začiatku táto zajatá jednotka
mala kompletnú výbavu vo svojich
drevených kufríkoch, ktoré viezli na
vozoch, ktoré ťahali voly. Lenže keď už
prešli Čechy, tak im už Nemci odmietali
dávať jedlo. Takže vždy si jedného vola
zabili a postupne zjedli. V Nemecku to už
bolo veľmi zlé. Pri jednej príležitosti, keď
Rusi útočili a oni kopali obďaleč zákopy,
Nemci najprv proti Rusom hnali Maďarov,
ale Maďari sa zľakli, pretože Rusi vytiahli
kaťuše, Maďari začali ustupovať a Nemci
strieľali po Maďaroch, aby zastavili Rusov,
ale nezastavili ich. Nastal zmätok a Matej
so svojím kamarátom z Chrastného ušli,
zostali ležať v priekope a čakali, kým front
prejde, ale hlavný front išiel pomimo nich,

takže ich nezasiahol. A tak putovali
z Nemecka domov. Dostali sa do Čiech.
V Čechách boli vyvesené vlajky, boli
tam Česi aj Nemci. Jeden človek im
povedal, aby nešli do domu, kde visí biela
vlajka, lebo tá je nemecká a Česi vyvesili
české vlajky. Dostali sa k jednému
gazdovi, boli hladní, špinaví a zavšivavení,
takže niekoľko dní len ležali a gazdiná ich
liečila a starala sa o nich. Mali také
opuchnuté nohy, že im čižmy museli
rozrezať, aby ich dokázali vyzuť. Keď sa
trochu zotavili, tak začali na gazdovstve
pomáhať s jarnými prácami. Za pomoc
dostali šatstvo a jedlo. Koncom apríla sa
rozhodli, že pôjdu domov. Kamarát
z Chrastného zobral torbu a išiel žobrať,
aby si našetrili niečo na cestu. Ale gazda,
u ktorého boli, sa veľmi urazil a povedal
im, či on nie je schopný dať im jedlo.
Každému dal po celom pecni chleba,
rozkrojil ho na polovicu, vybral
z prostriedku z jednej polovice a tú
polovicu zaplnil maslom. Chlieb im zložil
a dal im ho aj so slaninou a ďalším jedlom.
Vybrali sa na cestu. Vedeli, že musia
ísť na východ, tak išli po železničnej trati,
ktorá viedla na východ. Šťastlivo sa im
podarilo vkročiť na Slovensko (moravskoslovenské pomedzie). Tam ich zastavili
Rusi, ktorí akurát rabovali nejakého
krčmára a jeho veci dávali na voz. Rusi ich
posadili na voz a kázali im ísť, ale oni sa
báli, že keď pohnú vozom, že ich zastrelia.
Ale Rus vystrelil do vzduchu, kone sa
splašili a rozbehli sa preč. Rusi z toho mali
zábavku. Našťastie ich nezastrelili, takže
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môjmu pradedkovi a jeho kamarátovi
zostal voz s koňmi a jedlom.
Takto sa dostali niekde až na Liptov.
Ale na Liptove bolo potrebné potvrdiť
vlastníctvo koní a vozu. Tak kone aj voz
nechali u miestneho gazdu a pokračovali
pešo. Už bol máj. Dostali sa až do
Obišoviec. V Obišovciach ich zatkla
slovenská polícia. Zavreli ich do stodoly,
kým si nepreveria ich totožnosť. Nakoniec
ich pustili. A tak sa okolo 15. – 20. mája
Matej Pončák vrátil domov.
Bol taký zavšivavený, že sa neodvážil
prísť do domu. Takže stál na záhrade
a kričal, aby si ho všimli. Jeho rodičia si ho
všimli, prišli za ním a zvítali sa. Okúpal sa

v Toryse, obliekol si čisté šaty a tie staré na
mieste spálil.
Keď sa trochu spamätal, tak už
československá
armáda
vydala
povolávacie rozkazy a on nebol ani pol
roka doma a už musel znovu narukovať.
Znovu narukovali do Prešova.
Tam boli kasárne také zničené, že na
oknách neboli sklá a museli tam dať deky,
aby im nebola zima. Po výcviku ich poslali
do Novej Sedlice, Uble a tam mali zadržať
Benderovcov. Benderovci boli časť
ukrajinskej armády, ktorá sa pridala
k Nemcom. Benderovci chceli prejsť zo
severu z Poľska/Ukrajiny do Rakúska.
Tam si odslúžil dva roky a potom sa vrátil
domov.

Tvorím, tvoríš, tvoríme...
Hodiny literatúry nám ponúkajú možnosť ukázať, ako nám to ide vo vlastnej tvorbe.
Opäť sa o slovo hlásia nádejné spisovateľky, spisovatelia, básnici aj poetky. Dokonca, majú
aj svojich ilustrátorov.
Moji kamaráti
Ovocie a zelenina, to sú moji kamoši,
nesmieš hádzať do koša ich, bo dostaneš za uši.
Príklad. Taká mrkva, tá má veľa vitamínov,
imunitu posilní ti pred chorobnou lavínou.

Rád hráš futbal, basketbal,
na trón by si zasadal?
Ten trón je len z čistej hliny,
radšej zajedz zeleniny.

Taký zeler, to je sila,
hoď sladkosti do komína!
Jablko je jasná vec,
zje ho každý lenivec.

Neviem či si tiež taký,
máš na sebe dva vaky.
Namiesto ovocia a zeleniny,
máš tam rôzne tukoviny.

Ak nemáš rád ovocie,
choroba ťa rýchlo zje.
Ak nemáš rád zeleninu,
získať zdravie, to chce drinu.
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Neviem, neviem, čím to je,
sladkosti už nepojem.
Veľa ľudí hovorilo,
či sa mi to oplatilo.
Jedna vec je ale pravda,
jesť sladkosti nie je sranda.
Ak sa ti to nepáči,
daj si radšej arašid.

Ak rád veľa ješ,
z ovocia sa nepreješ.
A ak chceš byť iný,
daj si veľa zeleniny.

Michal, 7.C; ilustrácia: Petra

Ovocie a zelenina
Na raňajky ku chlebíku
rád si dám zelenú papriku.
Nakrájanú uhorku, paradajku,
ale aj štipľavú cibuľku.

Rozdelím ho na mesiace,
nedá mi to veľa práce.
Každý kúsok si vychutnám,
hneď väčšiu silu do učenia mám.
Jablko plné vitamínov
a možno aj pektínov.
Vypestovať si ho lepšie bude,
na dvore, v sade, na rodnej hrude.

Hneď po prvej online hodine
zabehnem do kuchyne.
Niečo veľmi chutné hľadám,
oranžový pomaranč zbadám.

Po tej všetkej zelenine
dám si občas niečo iné.
Nie však príliš mastené,
zemiakové chipsy solené.
Jakub, 7.C; ilustrácia: Petra

Ovocie a zelenina – moji každodenní kamaráti
Boh stvoril svet rozmanitý,
patríme sem aj ja, aj ty.
Ak v ňom chceme ostať zdraví,
záleží to od našej stravy.
Z ovocia a zeleniny
dostávame vitamíny.
Keď chceš vidieť ako orol
aj mrkvu by si jesť mohol.
Keď chceš sladkosť dneska mať,
skús si jabko ošúpať.

Cvikla síce chutí divne,
ale na krv ti pomôže silne.
Ak chceš céčko z prírody,
daj si kivi na hody.
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Citrón ten je veľmi kyslý,
osvieži na tele aj mysli.
Pomaranč ten sladší je,
smäd aj hlad nám zabije.

Vodný melón milujem,
telo si ním hydratujem.
Čerešne C vitamín majú,
ale nikomu ho nedávajú.
Ríbezle bohaté sú
aj vitamín C ti donesú.
Ovocia a zeleniny,
sú to naše potraviny.
Jedzme ich aj naďalej,
aby sme mali zdravia habadej.
Tobiáš, 5.A; ilustrácia: Petra

Ovocie a zelenina
Ovocie a zelenina
v tých nie je žiadna špina.
Vitamínov je tam hojne,
hneď bude po vírusovej vojne.

Každý si ho pred obedom dá
a čo najskôr k nemu sadá.
Vírusy svižne odídu
a už naspäť neprídu.

Ovocie my radi máme,
v škole si ho často dáme.
Banány, hrušky, jablká
hneď nám skočia do brucha.

Zelenina je tiež zdravá,
je to naozaj skvelá strava.
Zelená uhorka, červená paprika,
na zeleninu žiadna kritika!
Daj si rýchlo, kým je čas,
nebudeš mať z toho kaz.
Chorôb sa tak zbavíme
a do školy sa opäť vrátime.
Veronika, 7.C; ilustrácia: Petra

Jeden deň s mojou obľúbenou rozprávkovou postavičkou
Keby som sa s obľúbenou rozprávkovou
postavičkou stretnúť mohla,
na návštevu by k nám Alea, dievča mora, prísť
mohla.
Spolu by sme sa na jej lodi plavili,
s jej dobrými kamarátmi zoznámili.
Veď oni dobrodružná posádka ALFA CRU sú,
nie lenivci, to oni veruže nie sú.

Aleinu, stratenú sestru Antheu nájdeme
a spolu až na kraj sveta pôjdeme.
Na dno morského sveta fantázie sa
ponoríme,
magické živočíchy tam objavíme.
Naše hnedé vlasy vo vetre viať budú,
keď na veľrybách zajazdíme si proti
prúdu.
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Zahrali by sme si na palube ako na chóre,
Alea na pohároch a ja na gitare.
Proste si to užijeme,
veď obe rady cestujeme.
More veľa príbehov má
a všetko si dobre pamätá.
Dobrým ľuďom pomáha
a zlých spravodlivo pokarhá.
Dúfam, že nebudú už hádzať odpadky do
mora ľudia,
aby sme si spokojne zaplávať mohli iba
Alea a ja.
Bol by to najlepší deň na svete,
taký, o akom ani nesnijete.
Priateľstvo by sme spečatili,
snáď do posádky by ma pridružili.

Terézia Š., 5.A; ilustrácia: Michaela, 5.A

Jeden deň s Annou
Temperament, citlivosť,
márnivosť a výrečnosť,
múdrosť či jedinečnosť,
neustála rojčivosť.
Je to Anna Shirleyová,
dosť dobre ju každý pozná,
aspoň všetky dievčatá,
určite je vysnená.
Ja sa na ňu podobám,
mám ju rada, veru mám.
No a keby sme deň my dve mali stráviť spolu,
podobal by sa na každú jednu kapitolu...
Ráno len čo by sme vstali,
určite by sme rojčili.
No však na mieste nádhernom
a na sto percent aj romantickom.
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Potom neskôr by sme šli ku Barrymu rybníku,
boli by sme tam aj s Jane, Ruby
a, samozrejme, Dianou na pikniku.
Bavili by sme sa, vyrozprávali
a popri tom aj Mariline koláče ochutnali.
Keby bol už večer, ukázala by mi všetky tie
miesta, čo pochodila.
A som si tým istá, že by mi pri nich priam
duša vyskočila.
Pri Divom kútiku čítali by sme kníh veru dosť,
pri Brezovom hájiku tancovali jedna radosť.

No len čo by odbila polnoc,
museli by sme sa rozlúčiť plačúc.
No na tento deň by som navždy
spomínala
aj v budúcnosti, aj teraz, keď som ešte
malá...
A pevne by som dúfala, že sa ešte
stretneme,
verím veru, že by sme sa stretli,
v tom raji posvätnom,
áno, v siedmom nebi...
Paulína, 6.A; ilustrácia: Júlia D., 5.A

Ratatouille s Remym
Snívam o dni, kedy sa mi sen splní.
Snívam, že raz bude môj žalúdok dobrôt
plný.
Snívam, že mi raz navarí
Remy, potkan milý, malý.

Boli by sme kamaráti,
jedli kopec čokolády,
vymýšľali by sme recepty nové,
koláče, rolády, torty marcipánové.
Možno by ma nechal skúsiť pripraviť
hlavný chod
a ak by mi to nešlo, jeho ťahanie ma za
vlasy by prišlo vhod.
Varili by sme ratatouille a polievky,
večer chodili do Seiny hádzať kamienky.
Povodil by ma po celom Paríži
a ja jeho po Košiciach aj Šariši.
Spoznala by som hádam aj Gastona,
svetového kuchára.
Aj keď ten je možno len duch, čo sa pred
Remym vynára.
Remy by ma zoznámil aj so svojou rodinou
a náš deň by sme ukončili ďalšou hostinou.
Snívam, že sa mi splní ten sen
a potkan Remy zlepší môj deň.
Tamara, 7.C; ilustrácia: Michaela, 5.A

32

VLASTNÁ TVORBA »
Dedov elixír mladosti

Dedo vypil elixír,
už viac bolesť necítil.
Bol z neho mladý chlap,
len sa neprekvap!

Dvadsať zrazu mal
a potom sa zaujímal.
Čo sa so mnou stalo?
Bolo to vraj čaro?

Vonku sme sa prejsť išli,
hore kopcom sme vyšli.
Hodinky nám rátali,
koľko sme nakráčali.

„Katka, čo to bolo za pivo?“
„To by ťa nepotešilo!
Bol to elixír mladosti.“
A zrazu mal plno radosti.

Kolobežka, bicykel, korčule,
všetko to zrazu zbožňuje.
Pohyb je jeho kamarát,
opakuje to veľakrát.

Nebudú ho bolieť kríže,
nepresedí v gauči týždne.
„Katka, loptu prines,
ideme sa hrať dnes.“

Bicyklovačku,
korčuľovačku,
dokonca aj naháňačku,
nevynechali sme tancovačku.

Loptu sme si kopali,
dlho sme tam ostali.
Odkopla ju Katka za les,
mala z toho veľký stres.

Jedno ráno dedo vstal
a znova sedemdesiat mal.
S Katkou sa aj vyľakali,
troška si aj poplakali.

Dedo na to povedal,
že sa na ňu nehneval.
Pôjdeme ju pohľadať,
musíme sa ponáhľať.

Hneď nato si sadol na gauč,
do ruky chytil ovládač.
„Ja už mám svoj vek,
som starý človek.

Na druhý deň ráno vstal,
protézu už nepotreboval.
Hneď chladničku otváral,
klobásu v nej vyhľadal.

Už budem len oddychovať,
nebudem sa rozčuľovať.
Spávať chodiť so sliepkami,
hrať sa iba s vnúčatami.“
Anna R., 5.A; ilustrácia: Petra

Elixír mladosti
Už oddávna je to známe,
že s chémiou sa rady máme.
Dnes dedko prišiel k nám so slovami:
„Kávičku si u vás dám.“

Napil sa a hneď mi vraví:
„Vnučka moja zlatá,
asi nie som veľmi zdravý
alebo je káva zlá...“

No dedko, chudák, netušil,
že namiesto
mliečka do kávy
si elixírom mladosti šálku ochutil.

A hneď sa to začalo.
Za minútku už tu stál
mladý chlapec, ktorý sa však podobal
na dedka môjho nemálo.
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Dedko sa tak vytešoval,
že sa šťastím roztancoval.
Žiadne kĺby boľavé,
husté háro na hlave.

Zatúžil zas vidieť babku,
chcel svoj starý život mať.
Prezerať si fotoalbum
a na mladosť spomínať.

Išli sme na koncert, pátry.
Hrali sme aj poker, karty.
Na kanoe zviezli sme sa.
Nestihli sme ísť do lesa.

Protilátku som mu dala,
s napätím som pozerala.
Dedkovi sa zračia vrásky,
belejú mu hnedé vlásky.

Nakoniec, keď sa zotmelo,
dedka to už omrzelo.
Mladý už on nechcel byť,
chcel protilátku vypiť.

Dedko je zas ako predtým,.
Ako? To vám nevysvetlím.
Myslím, že je čas sa lúčiť.
Už však iba na koniec jedna taká malá vec.
Hlavne sa však usmievajte.
Buďte zdraví rúško majte.
Laura, 7.C; ilustrácia: Petra

Môj dedko vypil elixír mladosti
Zvláštna je doba, to všetci viete,
zúri zlý vírus na celom svete.
Zasiahol všetky krajiny,
rozdelil svet aj rodiny.
Smútok a strach sa do sŕdc vryl,
radosť a úsmev za rúška skryl.
Ten pocit prázdna prišiel aj k nám,
aj keď som doma, cítim sa sám.
Odišla voľnosť aj radosť všetka,
túžim zas stretnúť babku aj dedka.
Objať ich oboch a pusu im dať,
nemyslieť na strach a len sa tak smiať.
Dedko je rybár a život má rád,
na rybách bol už snáď tisíckrát.
Tak veľmi túži každučký deň,
opäť si splniť svoj veľký sen.
Bohužiaľ, lockdown zmenil jeho svet,
stále je doma a povie len pár viet.

Rozhodol som sa, to nemôže tak byť!
Urobím niečo a vrátim mu chuť žiť.
No a môj nápad sa nedá nazvať hlúpym,
rybársku udicu, áno, tú mu kúpim!
A keď som videl, aký úspech môj dar mal,
tak som bol šťastný, že nádej som mu dal.
Konečne úsmev a oči plné radosti,
môj dedko vypil elixír mladosti!!!
A preto radím, netreba vieru stratiť,
aj takým darom dá sa chuť žiť vrátiť.
Peter, 8.B; ilustrácia: Petra
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Najmilšie mesto na svete - Košice

Košice sú super mesto,
v pekárni už kysne cesto.
Z toho koláč veľký bude,
posýpku už majú v sude.

V Dóme sv. Alžbety,
ľudia sú jak magnety.
Nalepení na sebe,
pri „víne a pri chlebe”.

A na jeseň dobre vieš,
maratón si zabehneš.
Každý rok sa koná,
tradícia znova.

Vedľa Dómu fontána,
spieva si už od rána.
Vyhrávajú známe hity,
určite ich poznáš i ty.

Botanická záhrada,
nie je žiadna záhada.
Krásne kvety rastliny,
zasadené do hliny.

Ľudia sú tu veľmi milí,
radi, že ich navštívili.
V Čermeli vás Katka zvezie,
na Alpínku v peknom lese.

Na jazere v zime v lete,
korčuľovať sa tu viete.
V lete tu aj zapláveš,
zmrzlinu tu fajnú zješ.

V zoologickej záhrade,
tak isto aj na hrade,
veľa vecí objavíš
aj sa dobre zabavíš.

Je tu krása pohoda,
nechýba dobrá nálada.
Príďte nás tu navštíviť
a nás všetkých potešiť.
Ivana, 5.A; ilustrácia: Petra

Najmilšie miesto na svete
Čo všetko svetom nazvať sa dá?
Oceán, slnko aj ranná hmla.
Aj mliečna cesta, aj milión hviezd,
ktoré sa tichom nechajú niesť.
Planéta naša, krajšej snáď niet,
áno, to všetko tvorí náš svet.
Je nás tu mnoho, každý priestor má,
žijeme spolu a deň strieda tma.
Vieme sa tešiť, ľúbiť aj smiať,
cítime lásku a vieme ju dať.
Mali sme šťastie, že práve my,
máme svoj domov tu, na Zemi.
To najmilšie miesto na svete,
je predsa na našej planéte!

Máme tu toľko vzácnych krás,
nezničte všetko, prosím vás.
Pletieme sami na seba bič,
my sme tu teraz a po nás... nič!
Zachráňme ešte, čo zostalo nám
aj ja sa s vami do toho dám.
Nech kvitnú kvety a stromy tiež,
nech čistého vzduchu sa nadýchnuť vieš.
Slniečko žlté aj mesiac jasný,
najmilšie miesto, kde život je krásny.
Pre mňa to miesto je tam, kde nie som sama,
keď ráno budím sa a je tu otec, mama.
Zuzana, 8.B; ilustrácia: Petra
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Najmilšie miesto na svete
Je to najmilšie miesto na svete
Všade iba láska
Nikto nič netrepem
Radosťou to tu praská
Každý má každého rád
Nikto nemá s nikým problém
Ako šťastný hrad
Všetko robíme po dobrém
Deti sa hrajú, vtáci spievajú
Kvety kvitnú, voda žblnká
Ľudia to tu neľutujú
Šťastia je tu plnka
Kolobežka
Ach ten svet je krásny,
len opísať ho v básni.
Ale o čom písať mám,
zádumčivo si vyberám.
Zrazu započuje vzlykot tichý,
taký tenký ako nikdy.
Snáď niekto zabudol na sveta krásy
a len tak v tichu čosi hrá si.

Žiadna nenávisť
Len číra radosť
Neexistuje tu závisť
Opak slova bezmocnosť
Najkrajšie miesto na svete
Tam, kde pokoj vládne
Najmilšie miesto na svete
Ľudia sú tam šťastní, a to poriadne
Matúš, 7.C

Možno len muška malá,
čo do siete sa zamotala.
Alebo dáka bábika,
čo v kúte ticho vzlyká.
Toto je záhada nad záhady,
čo vyrieši detektív záhrady.
Poriadne započúvam sa,
tento prípad je na mne zdá sa.
Prichádza asi to z balkóna,
akoby sa zdvihla v mysli opona.
Oči vyočiť si idem,
až zrazu na to prídem.
Kolobežka plačká,
až má zaslzené očká.
„Čo sa stalo,
že tak plačeš vytrvalo?“
„Som osamelá veľmi,
a tak smutno je mi.“
„Prepáč, kolobežka milá,
že som na tebe dlho nejazdila.
A ako sa vlastne voláš,
či nejaké meno máš?“
„Volám sa ja Odraznôžka,
nespadne zo mňa žiadna nôžka.“
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„Tak, na čo ešte čakáme?
Na cestu zábavy sa vydáme!“
Rýchlosť veľkú sme nabrali,
až mi z toho vlasy viali.

Za kolobežkou pozrieť sa,
či to bol len sen predsa.
„Ahoj milá, Odraznôžka!“
No neodpovedala ani troška.

Odrazu sme lietali,
spev vtáčikov počúvali.
Bol to nádherný pocit, poviem vám,
vyletieť až ku hviezdam.

Ticho tam stála,
do prázdna sa pozerala.
Zrazu sa to opäť stalo,
tichý hlások počuť bolo.

Zrazu zobudím sa v posteli.
„Tak to všetko boli sny?“
Utekám a rýchlo trielim,
na balkón si to mierim.

„Ahoj“, kolobežka vraví,
„to sa všetko spraví.“
Srdcom sa na svet pozrite
a potom i vy hovoriace kolobežky pochopíte!
Tereza, 5.A; ilustrácia: Michaela, 5.A

Najmilšie miesto na svete
Kde bolo tam bolo, na Bernolákovej ulici v Košiciach žil jeden chlapec a volal sa
Marek. Jedného dňa popoludní, keď prišiel zo školy, utiahol sa do kúta a... Príbeh začína.
Rozmýšľal som... Aké je najmilšie miesto na svete? Hútal som a hútal, ale som sa
nedohútal. Prišiel večer a ja som išiel spať, ale zaspať som nevedel. Stále mi v hlave vírili
myš a lienky: „Aké je najmilšie miesto na svete?“ Nevedel som sa dočkať rána.
Konečne prišlo. Vstal som rýchlo ako blesk, aj keď bola sobota. Bežal som do kuchyne
tak rýchlo, že som rozvíril prach v celom byte a odrazu bola všade tma. Mama musela
otvoriť okno, ale ledva ho našla. Keď som sa naraňajkoval, umyl a obliekol, mama
povedala, že treba ísť do obchodu. Veľmi rád chodievam do obchodu, a tak som mame
povedal, že pôjdem. Pri pokladni mi napadlo: „Aké je najmilšie miesto na svete?“ A preto
som sa predavačky spýtal: „Môžem sa opýtať? Aké je najmilšie miesto na svete?“ Ona sa
zamyslela. „No... pre mňa je to môj domov a moja rodina. Ale presnejšie ti povie
kňaz.“ „Ďakujem za radu.“
Keď som prišiel domov, povedal som mame a vysvetlil jej, čo ma trápi. Povedal som
tiež, ako mi predavačka poradila. Mama mi dovolila ísť za kňazom. Išiel som ulicou a cestou
sa pýtal každého, koho som stretol: „Aké je najmilšie miesto na svete?“ Každý povedal
niečo iné: miestnosť s truhlicou plnou zlata, moja izba, more... Myslel som, že kým prídem
ku kňazovi, budem o niečo múdrejší. Keď som dorazil do kostola, našiel som ho a opýtal
som sa: „Viete mi povedať, aké je najmilšie miesto na svete?“ Kňaz sa na mňa usmial
a povedal: „Podľa mňa je to kostol, kde sa môžeš stretnúť s Bohom. Ale neviem to naisto.“
Vrátil som sa domov a stále ma trápila tá jedna otázka – Aké...? Aké...? Akéééé...? Išiel
som spať. Nebol som hladný. Prisnil sa mi sen, v ňom Boh a hovoril: „Vidím, ako sa trápiš
a chcem ti pomôcť. Najmilšie miesto na svete je...“
Ráno som sa zobudil s úsmevom a spokojným srdcom. Najmilšie miesto na svete je
predsa v NEBI!
Lucia, 5.C
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Tajné zákutie
Prišla som domov zo školy,
poukladala som na stôl všetky učebnice
a zošity a sadla si. Pri pohľade na tú desivú
hromadu
som naprázdno
preglgla
a povzdychla som si. „Toto rozhodne ľahké
nebude.“
Mala som za sebou dlhý a náročný
deň. Z dvoch predmetov sme písali test
a z jedného som odpovedala. Navyše som
zmeškala autobus,
takže som bola
nútená čakať na
ďalší,
ktorý
s
„menším
meškaním“ dorazil
za pol hodinu. Dnes
to skrátka nebol môj
deň. A ďalšie by
mali byť veľmi
podobné, aspoň čo
sa týka písomiek.
Zhlboka som sa
nadýchla a potom
pomaly vydýchla.
Nie, nepomohlo to.
Zrazu
som
si
spomenula na môj
nedávny objav. „No
jasné, potrebujem
len zmeniť miesto.“
Zavrela som oči
a snažila som sa
v sebe prebudiť pocit, vďaka ktorému sa mi
podarila tá neuveriteľná vec. Nebolo to až
také ťažké, vlastne som ho celý čas mala.
Ten pocit, keď zúfalo potrebuješ niekam
vypadnúť, dostať sa niekde, kde bude ticho
a pokoj... S obavou som zdvihla viečka
a modlila som sa, aby to fungovalo.
S obrovskou úľavou som si vydýchla.
Takže to naozaj nebol len sen! Už som
nebola vo svojej izbe. Stála som na pláži
s bielym pieskom, ktorú obmývali spenené

vlny azúrovo modrého mora. Len tak-tak
som stihla odskočiť. Zvláštne. Keď som tu
bola naposledy, bol odliv.
Ale ešte som nepovedala, ako som na
to vlastne prišla. Minulý týždeň som mala
strašne veľa práce a bola som z toho
neskutočne vyčerpaná. Viem, že je to úplne
normálne a mala by som si zvykať, pretože
to je len začiatok a ako dospelá toho budem
mať mnohonásobne
viac, ale v tej chvíli
som bola naozaj na
dne. Už pár týždňov
sa
učitelia
asi
pretekali v tom, kto
nám dá viac úloh
a okrem toho, že
som bola v strese,
som bola unavená
a smutná.
Ležala
som na posteli
a chcela som byť
niekde ďaleko od
všetkých písomiek
a domácich
úloh.
A ocitla som sa tu.
Mala som pocit, že
som tu bola aspoň tri
hodiny, ale keď som
sa
vrátila
späť
a skontrolovala som
čas, vyzeralo to tak,
že som nebola preč ani minútu. Radšej som
o tom s nikým nehovorila, každý by asi
hneď volal na psychiatriu.
No a dnes som tu zas. Chvíľu som si
obzerala krásnu pláž a užívala si teplý letný
vetrík. Keď som si to vychutnala, začala
som uvažovať, či by sa mi nepodarilo
premiestniť aj inde. Predstavila som si
krásne veľké divadlo so zlatými ozdobami
a zamatovými sedadlami. Tentokrát som
oči nechala otvorené, a tak som videla, ako
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sa zrazu všetko začalo krútiť. Po chvíli sa
mi obraz opäť vyjasnil. Nemýlila som sa.
Tentokrát som bola v obrovskom,
a napočudovanie, prázdnom divadle. Stála
som na pódiu a mala som dobrý výhľad na
celé hľadisko. Nad mnohými radmi
sedadiel sa tiahli štyri balkóny a na
zvyšných dvoch stenách boli malé útulné
lóže. Priestor bol zaliaty teplým svetlom,
ktoré mi pripomenulo všetky moje večerné
návštevy divadla.
Rozhodla som sa pozrieť si zákulisie.
Prechádzala som sa po dlhých chodbách,
kráčala som po mäkkých kobercoch,
schádzala som po schodoch a obdivovala
nádherné lustre. Nechcelo sa mi odtiaľ
odísť, no potrebovala som sa vrátiť, aby
som stihla spraviť všetky povinnosti.
Pomyslela som si, že sa chcem vrátiť
späť a čakala som, že okolo mňa začne
opäť všetko víriť. Nič sa nestalo. Skúsila
som si predstaviť pláž, na ktorej som bola
predtým. Zase nič. Začala som byť mierne
zúfalá. Nenapadala mi žiadna iná možnosť,
ako sa dostať späť k moru alebo rovno do
mojej izby. Rozbehla som sa a snažila som
sa nájsť východ. Možno, keď vyjdem
z divadla, budem zase doma. Alebo bude za
dverami normálne mesto a ja budem
musieť nasadnúť na autobus. A čo ak som
v inej krajine? Peniaze na letenku ani na
lístok na vlak so sebou rozhodne nemám.

Takéto starosti však boli zbytočné,
dvere som aj tak nenašla. Snažila som sa
rozpamätať na divadlá, v ktorých som bola
a na to, kde mali vchod. Pri tomto
rozmýšľaní mi hlavou preletela spomienka
na prvé predstavenie, na ktorom som bola.
Keď som mala päť rokov, starká ma
zobrala na Luskáčika. Vtedy sa mi divadlo
zdalo gigantické.
Usmiala som sa. Zrazu som okolo
seba spozorovala staré známe krútenie
a znovu ma ošpliechala voda rozprávkovo
čistého mora. S úľavou som si roztrasene
vydýchla a skoro som si ani nevšimla, že
som celá mokrá. Smutne som si uvedomila,
že už musím ísť domov. Vtedy mi ale
napadol jeden podstatný fakt. Neexistuje tu
čas!
Nadšene som si začala predstavovať
miesta, na ktoré som sa odjakživa chcela
pozrieť. A tak som si zaplávala v zátoke na
opustenom ostrove, strávila som pár
príjemných chvíľ v obrovskej knižnici
a celé
to
zakončila
prechádzkou
v prekrásnom zelenom lese.
Po týchto dobrodružstvách som si
zrelaxovaná a v úplnom pokoji sadla
a začala sa učiť na ďalšie dni, ako som to
mala urobiť už pred niekoľkými
sekundami. Nikto sa však nedozvie, že to
v skutočnosti bolo pár hodín.
Lucia, 7.C; ilustrácia: Radka, 8.B

ŽOLÍK
+1 bod v písomke
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Platí od 1. apríla 2021 do 30. júna 2021.

Pokojné a v zdraví prežité
veľkonočné sviatky vám praje
redakčná rada

