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Kedysi platilo (snáď je to bežné aj dnes), 

že v správach sa objavovali výnimočné 

informácie. Asi preto sa nám často zdá, že vo 

svete sa dejú iba zlé veci. Keby bežné správy 

ponúkali len dobré informácie, bolo by to 

zvláštne. Znamenalo by to, že dobro sa stáva 

výnimkou.  

Preto nečakajme, že sa niekde objavia 

správy o tom, ako mama nakŕmila 

a pohladkala dieťatko. Bolo by divné, keby sa 

vo večerných správach hovorilo o deťoch, 

ktoré sa dokážu pozdraviť a uvoľniť miesto 

v električke staršiemu človeku. Zľakli by sme 

sa, keby dobro potrebovalo reklamu. 

Ďakujem všetkým vám, ktorí sa púšťate 

do čítania Ratolesti a aj všetkým v škole. Za 

dobro, o ktorom málo hovoríte a robíte ho; za 

povzbudenie, ktoré dávate a nečakáte ho späť; 

za pomoc, ktorú ochotne prejavíte v časoch 

pokojných aj kritických. Som si istý, že 

o všetkých dobrých veciach, ktoré robíte, 

nenájdete záznam na ďalších stránkach. Spolu 

s vami som za to nášmu Bohu vďačný. Dobro 

ešte stále nie je výnimkou! 

kaplán František 

foto a kresba: archív autora 
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Celoslovenské prvenstvo 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy každoročne zverejňuje rebríček škôl. V tom 

najnovšom sme sa v celoslovenskom hodnotení umiestnili na skvelom 11. mieste, čo z nás 

robí jednotku spomedzi všetkých cirkevných základných škôl na Slovensku. Celý rebríček 

nájdete na www.ineko.sk. 

O šikovnosti našich žiakov svedčia aj výborné výsledky v predmetových súťažiach.  

Daniela 

Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

PRO SLAVIS 2021 Celoslovenské 2. redakčná rada 

Všetkovedko Celoslovenské 

1. Jakub Krupa, 2.C 

1. Juraj Matuš, 2.A 

3. Ján Filo, 2.C 

3. Amálie Janáčková, 2.B 

Šaliansky Maťko Okresné 1. Tereza Tverďáková, 6.A 

Matematická 
olympiáda 

Okresné 2. – 5. Anna Mária Sudzinová, 9.C 

Fyzikálna 
olympiáda 

Okresné 3. Kristína Rendošová, 9.C 

Biologická 
olympiáda 

(projektová časť) 

Okresné 
2. Nina Fodorová, 9.C 

3. Viliam Ferko, 9.C 

Krajské 3. Nina Fodorová, 9.C 

Olympiáda v ANJ 
(kategória 1C) 

Krajské 3. Tamara Kakalejčíková, 8.C 

Dejepisná 
olympiáda 

Okresné 

1. Klára Milkovičová, 9.A 

2. Žofia Jurčinová, 9.A 

2. Karolína Molitorisová, 7.D 

Biblická olympiáda Okresné 2. 

Benita Brillová, 5.D 

Richard Soľár, 5.D 

Romana Bodyová, 8.A 

Technická 
olympiáda 

Krajské 1. 
Adam Smatana, 9.A 

Jakub Brilla, 8.C 

Vesmír očami detí Okresné 

postup na 

celoslovenské 

kolo 

Sára Selecká, 8.C 

  

http://www.ineko.sk/
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Pôstna výzva: „DOTKNI SA JEŽIŠA!“ 

Ježišovo utrpenie a smrť sú dôkazom toho, že Boh sa s človekom zjednocuje a dotýka 

sa ho aj v tom, čo my ľudia prijímame najťažšie. Jasnejšie gesto lásky ako svoju smrť na 

kríži nám nemohol dať. 

Aj medzi nami ľuďmi sú gestá a dotyky, ktorými vyjadrujeme pozornosť, priateľstvo, 

lásku... Cez jednotlivé gestá a ich významy sme sa počas celého pôstu pokúšali dotknúť 

Ježiša v našich blízkych... 

Po splnení výzvy deti lepili na biely kríž v kaplnke nálepky s jednotlivými symbolmi, 

a tak ukázali, že cez blízkosť k človeku sa priblížili k Ježišovi. 

 

 
spracovala: Tereza  

Dôvera Láska 
Zmysel  

pre humor 

Úctivosť, 

pokora 

Podarilo  

sa to 

Návrat 

Úprimnosť 

Pokoj 

Dodanie odvahy 
Ocenenie 

Priateľstvo 

Útecha 
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Milí naši, zahĺbte sa s nami do slov Svätého písma. 

„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, 
na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ 

(Gn 1,27) 

 

 

 

 

 

Pochopila som, že to, ako BOH 

stvoril muža a ženu, je zázračné, 

neuveriteľné a jedinečné. To, ako 

múdro nás BOH stvoril, by sme si mali 

vážiť a byť za to vďační. 

Mali by sme byť vďační za to, že 

nám BOH dáva možnosť vzájomne sa 

spoznávať, mať radosť z druhého 

a zdieľať svoje názory a postoje s tým, 

na ktorom nám záleží a s ktorým sa 

rozhodneme stráviť zvyšok svojho 

života. BOH nám týmto ukázal, že nám 

úplne dôveruje. Napríklad tak, že nám 

dal možnosť rozhodnúť sa, komu sa 

venujeme a s kým sa neskôr pri 

sviatosti manželstva zjednotíme 

v jedno telo a v jednu dušu. 

Mali by sme si to uvedomiť, pretože 

na pleciach máme zodpovednosť – 

zodpovednosť, ktorú nám dal BOH. 

Starajme sa o svoje telo a dušu. 

Premyslime si rozhodnutia, ktoré 

spravíme. A ak sa nevieme rozhodnúť 

alebo nás čokoľvek trápi, ako PRVÉ 

prosme BOHA o múdrosť a silu. Lebo 

s BOHOM nič nie je nemožné a bez 

BOHA nič nie je možné. 
Alka 

Myslím si, že pred vzťahom treba 

mať dobré priateľstvo. Určite sa do toho 

netreba ponáhľať. Tieto vzťahy nás 

rôzne poučia a dajú nám lekciu do 

života. Vo vzťahu treba byť hlavne 

veľmi opatrný. Nemyslím si, že sa 

nemôžeme viackrát zamilovať,  keď  si 

vieme vo všetkých vzťahoch udržať 

čistotu a porozumenie. Čo sa týka tých 

vecí, ktoré sa vo vzťahu dejú, nemám 

na to názor a nechávam tieto veci 

neutrálne, lebo niektoré názory prídu 

vekom. Ale určite netreba byť 

nezodpovedný, lebo život, čo potom 

vznikne, za to nemôže a má právo na 

život. 

Rozdiely medzi chlapcom 

a dievčaťom sú veľké, ale, keď máte 

podobné názory na výchovu, tak je to 

ľahšie a dá sa potom úplne skvele 

vychádzať.  

Vo svojej partii som odsledovala, že 

dievčatá, ktoré veľmi nenadávajú a sú 

také slušnejšie, prídu ostatným 

sympatickejšie a správajú sa k nim 

s väčším rešpektom. Ale niekedy treba 

niečo povedať a nedať sa ponížiť. 

Treba sa za seba vedieť postaviť. To je 

zatiaľ moje najdôležitejšie pravidlo, 

ktoré som sa v živote naučila. 

Naučila som sa, že netreba ísť do 

vzťahov bezhlavo,  ale s rozumom. 
Dorota 

Vzťah medzi mužom a ženou je 

nádherná skutočnosť, ale častokrát 

môže byť aj veľmi komplikovaná. 

Tieto komplikácie spôsobujú rozdiely 

medzi mužom a ženou. Rozdiely sú 

veľmi potrebné, vďaka ním sa 

navzájom dopĺňame. Vo vzťahu treba 

vždy o rozdieloch a pocitoch veľa 

komunikovať. 
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Niekoľko postrehov od Matúša 

 
spracovala: Karolína   

S prvým pohlavným stykom by sme 

mali počkať a mať ho až z lásky 

v manželstve. Väčšina ľudí to už tak 

v dnešnej dobe nerobí a potom 

vznikajú hrozné veci ako branie 

antikoncepcie a potraty... Potrat 

a antikoncepcia sú hrozné veci, ktoré sa 

viac a viac rozširujú. 

Svoje telo by sme si mali chrániť 

a nikomu ho len tak neodovzdávať. 
Natália B. 

Na tento svet boli poslaní dvaja 

ľudia, Adam a Eva. Ich prácou bolo 

nám ukázať, ako má fungovať vzťah, 

no urobili jednu zásadnú chybu: 

nenechali vo svojom vzťahu miesto pre 

Boha. 

V každom priateľstve, manželstve, 

partnerstve – vzťahu je potrebný Boh. 

Nezáleží na tom, aký je vzťah starý 

alebo mladý, seriózny alebo skúšobný, 

bez Boha to nie je pravý vzťah. Toto sa 

odzrkadľuje na Adamovi a Eve. Ich 

vzťah bol perfektný. Komunikovali so 

sebou, robili spolu svoje obľúbené 

činnosti, budovali si základy pre 

krásne manželstvo. Ale naraz prišla 

skúška a oni si mohli vybrať, či pôjdu 

po Božskej ceste, či po ceste diabla. 

Nakoniec si namiesto Boha vybrali 

ľahšiu a hriešnu možnosť. Ich vzťah 

kvôli tomu utrpel. Nedokázali spolu 

zostať a skončili ako upozornenie pre 

nás. Boh nás, ako pri všetkom, 

sprevádza aj v partnerstve. Jeho 

prítomnosť je potrebná na to, aby sme 

mali čistý a dlhý vzťah. 

Vždy by sme mali mať miesto pre 

Boha v našich vzťahoch. Iba tak sa 

dokážeme vyhnúť hriechu a 

pokušeniu, ktoré prináša romantický 

vzťah. Nikdy nezabúdajme na Boha. 
Tamara 

 Na posledných hodinách sme 

preberali témy, ktoré boli intímne a 

spoločnosťou nesprávne 

tabuizované. Boli to dôležité témy s 

cieľom naučiť nás, mladých, ako žiť 

v čistote. 

 Po pozretí filmu October baby sme 

si ho na hodine rozoberali. Naučil 

ma, že si ako kresťania máme vedieť 

odpúšťať a nehľadať chyby na 

iných. Odpúšťanie je podľa môjho 

názoru základom kresťanstva. 

 Rozdiely medzi mužom a ženou sú 

prirodzené a spôsobujú ich 

hormóny. Rozdielmi sa muž a žena 

dopĺňajú, na to nemôžeme zabúdať. 

 Splynutím pohlavných buniek muža a 

ženy začína telesný, no aj duchovný 

život človeka. Nikto by nemal mať 

právo tento život predčasne ukončiť. 

Umelý potrat nie je správny, je to 

morálne zlo. 

 Sexualita človeka je často tabu témou. 

Ľudia sa o nej nerozprávajú, vyhýbajú 

sa konverzáciám na túto tému. Avšak, 

musíme si uvedomiť, že sexualita je 

Boží dar. Odovzdávanie sexuality z 

lásky je Boží dar. 

 Myslím, že ma tieto témy naučili veľa 

nového, samozrejme, niečo som už 

vedel. O týchto témach by sa malo v 

spoločnosti viac a otvorene rozprávať. 
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Telesná výchova na ľade 

Telocvičňu štvrtáci, piataci a šiestaci na niekoľko hodín 

vymenili za ľadovú plochu a pod vedením pani učiteľky 

Sárossyovej, pána učiteľa Drimáka a pána kaplána Martina sa 

zdokonalili v korčuliarskych zručnostiach. Tí, ktorí nevedeli 

korčuľovať, už dnes môžu povedať, že to nie je až také ťažké. 

Niektoré pani učiteľky triedne tiež oprášili svoje korčule. Pobyt na 

čerstvom vzduchu si každý pochvaľoval. Nechýbala radosť a 

príjemné športové nadšenie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 

podieľali na organizácii super akcie. 

A aké majú žiaci pocity?  

 Bolo to super! Učitelia telesnej výchovy nám vymýšľali aktivity a s pánom kaplánom 

sme hrali hokej. 

 Naučila som sa hrať hokej, bola som obrancom, bolo tam super! 

 Som rada, že tam boli učitelia, ktorí pre nás stále mali 

super hry a prekážky. 

 Páčilo sa mi, že sme sa delili do skupín. 

 Naučili sme sa prekladať nohy. 

 Lepšie som spoznal svojich spolužiakov. 

 Naučila som sa korčuľovať dozadu. 

 Robili sme „citróniky“ dozadu aj dopredu. 

 Bol tam super ľad. 

spracovala: Lucia; ilustrácia: Tamara 

 

Fašiangové všeličo 

14. február sa už od rána niesol v sviatočnom duchu. Všetko sa to začalo rannou 

svätou omšou k našim patrónom školy, sv. Cyrilovi a sv. Metodovi. Prváci písali svoje meno 

v hlaholike, dozvedeli sa o živote týchto dvoch bratov a vymaľovali 

si ich portréty. Druháci, tretiaci a štvrtáci ich spoznávali cez 

prezentácie, hlavolamy, písali odkazy v hlaholike či tvorili známky. 

Na druhom stupni ste na chodbách, v triedach, ale aj v zborovni mohli 

stretnúť slovenskú olympijskú výpravu, letušky, kovbojov, kuchárov, 

princezné, ale aj postavy z moderných rozprávok či filmov. Šiestaci 

a štvrtáci rozdávali valentínsku poštu pre celú školu. Vedomosti a 

svoje zručnosti si starší žiaci overili v Kahoot-e o sv. Cyrilovi a 

Metodovi aj o zimnej olympiáde. Niektoré triedy 

vyrábali staroslovienske kríže a strávili predpoludnie v družných 

rozhovoroch, no aj v tanečnej zábave. Naozaj bolo veselo, nechýbala 

radosť a sviatočná nálada.
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Katarína, 4.D 

 

Simon, 4.D 

 

Sára F., 4.D 

 

 

Gregor, 4.D 

 

Sára S., 4.D 

 

  
 

spracovala: Klára; ilustrácia: Tamara; foto: archív školy 
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Sviatok slova 

Veľmi pekné prednesy potešili porotu a ona za výkony recitátorom na prvom stupni 

udelila takéto poradie.  

Poézia 

1. miesto: Lívia Oravcová, 4.A 

2. miesto: Marek Angelovič, 4.A  

 Sebastián Kopsa, 3.C 

3. miesto: Pavol Kraus, 4.C 

 Eliška Findrichová, 3.C 

Próza 

1. miesto: Lenka Bedriová, 3.C 

2. miesto: Anabelle Vanbeselaere, 3.C 

3. miesto: Tamara Zubríková, 4.C 

 Dominika Hirková, 3.C 

 

Na druhom stupni získali prvé miesta a do okresného kola, resp. krajského kola (KK), 

postupujú:  

Poézia 

Rebeka Beľanová, 5.B 

Júlia Verebová, 6.A 

Viliam Ferko, 9.C 

Próza 

Veronika Gburíková, 6.C 

Dominika Hakulinová, 9.C 

Tereza Tverďáková, 6.A (KK) 

 

spracovala: Lucia; foto: archív školy 
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Nájdite Bernolákovu ulicu a navštívte našu knižnicu 

My, žiaci 5.B, sme na hodinách literatúry rozprávali o knižnici a vznikli takéto básničky. 

V 6.A sa veľa číta a jednu knihu odporúčame všetkým, ktorí radi čítajú. 

Do knižnice ideme, 

do veľa kníh nazrieme. 

Budeme si čítať, veru, 

nerobíme z toho vedu. 

Srdečne nás pozvali, 

aby sme si čítali. 

Knihy boli malé, veľké, 

široké a taktiež tenké. 

Keď sme všetko prečítali, 

so smútkom sme odchádzali. 

Lucia, 5.B 

V knižnici je veľa kníh, 

ja som malý knihovník. 

Knihu ja mám veľmi rád, 

je môj verný kamarát. 

Knihovníčka milá je, 

vždy sa na mňa usmeje. 

Michal, 5.B

RECENZIA 

Časodejovia je úžasná séria fantasy 

kníh. Napísala ju Natalja Ščerba.  

Hlavná postava, Vasilisa, dlho žila 

v malom dvojizbovom byte s babkou a jej 

mačkami. V jeden deň po ňu prišiel jej 

otec, odviedol ju do svojho domu a tým sa 

jej zmenil celý život. Objavila novú 

planétu Eflaru, kde si našla super 

priateľov, ale aj silných nepriateľov. Séria 

kníh Časodejovia je o dobrom priateľstve, 

láske, duchovnej sile človeka. Keď sa 

človek veľmi snaží a má pevnú vôľu, 

dokáže všetko. Oplatí sa ich prečítať. 

Ade, 6.A 

spracovala: Júlia; ilustrácia: Tamara 

 

J 
A 
Z 
Y 
K 
O 
V 
É  

O 
K 
I 
E 
N 
K 
O 

Je tu jar a my v záhrade budeme používať 

náradie    aj    náčinie. 

Obidva výrazy sú spisovné. 
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Škola v novom šate 

Život v škole je v plnom prúde a vďaka projektu Modernejšia škola dostáva aj nový 

šat. Zvyšuje sa kvalitatívny aj estetický štandard.  
 

 

Moderne zariadená 

kombinovaná učebňa chémie 

a techniky je čerešničkou na 

torte. Poskytuje bezpečné 

a vysoko profesionálne 

prostredie pre praktickú aj 

teoretickú výučbu, pričom 

spĺňa parametre 

multifunkčnej učebne. Žiaci 

tak môžu využívať túto 

učebňu na výuku rôznych 

odborných predmetov. 

Pekné a praktické sa spája v edukatívnych polepoch s rôznorodou tematikou – sú to 

také verejné ťaháky. Pokukujú zo schodov, podláh chodieb, zo stien. Častý vizuálny podnet 

napomáha žiakom lepšie si zapamätať preberané učivo a podporuje sa tak dlhodobá aj 

krátkodobá pamäť. 
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Vytvorili sa oddychové zóny v triedach aj na chodbách, ktoré ponúkajú žiakom 

možnosť relaxovať nielen fyzicky, ale aj psychicky. Poskytujú im priestor, kde prehlbujú 

priateľstvá, a tak rozvíjajú svoje sociálne zručnosti. Niet na to, keď si počas prestávky môžu 

dopriať zmenu v rôznych farebných prevedeniach.  

  

spracovala: Edita Fedor, asistentka učiteľa; foto: archív školy 
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Ahojte, milí kamaráti! 

Dnes sme si pre vás pripravili rozhovor s naším školským pánom kaplánom, 

Františkom Barnom, o jeho koníčkoch a záujmoch, keď bol v našom veku  

 

 

Akú základnú školu ste navštevovali? 

Chodil som na základnú školu v mojej 

rodnej dedine Zemplínske Hámre.  

 

Chodili ste do nej rád? Čo ste na nej mali 

najradšej? 

Do školy som chodil veľmi rád. 

A teším sa, že do školy chodím často aj 

teraz. Veď v čase, keď ste v tej budove 

a medzi tými „školskými“ ľuďmi 😊, je to 

super. Myslím si, že ťažšie je to po škole, 

keď sa treba pripravovať. Ak si pripravený, 

čas školy je nádherný. 

 

A čo známky? Boli ste dobrým žiakom 

😊? 

Z mojich známok boli spokojní aj 

rodičia, nielen ja. 😊 Patril som medzi 

dobrých žiakov. Na poradách sa o mne 

učitelia veľa neradili. 

 

Aké predmety ste mali v obľube a ktoré, 

naopak, nie? 

Mal som rád tie vyučovacie predmety, 

kde sa mohla prejaviť slovná tvorivosť 

v našom rodnom jazyku. Doteraz z toho 

žijem. Nebudem vymenovávať obľúbené 

a neobľúbené predmety v škole. Som 

presvedčený, že medzi všetkými sa dá nájsť 

súvislosť. K tomu povzbudzujem aj vás. Tie 

súvislosti sú fascinujúce. Hľadajte ich. 

 

Venovali ste sa mimo školy aj nejakým 

iným aktivitám? (hra na hudobný 

nástroj, šport, atď...) 

Môj otec v mladšom veku bol, a aj 

doteraz je (len boľavá noha ho obmedzuje), 

milovník turistiky. Okolie mojej rodnej 

dediny je bohaté na prírodné krásy. Výlety 

do prírody s rodinou a kamarátmi boli pre 

mňa dobrým vyplnením času. Mama zasa 

patrí medzi zberateľov užitočných darov 

prírody. Tak sme so súrodencami a mamou 

v lete z lesa nanosili veľa černíc, malín, 

čučoriedok či hríbov. 
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Keďže máme marec – mesiac kníh, tak 

by nás zaujímalo, aké žánre kníh ste radi 

čítali počas študentských čias? 

Rozprávky ako každé dieťa. A doteraz 

ich mám rád – za rozprávku možno 

považovať viac diel, ako sa zdá. Až keď som 

v tej mojej hlave mal viac skúseností 

a poznatkov, okruh čitateľských žánrov sa 

rozširoval a doteraz sa rozširuje. Dúfam, 

že to tak budete mať podobne aj vy. Čítaním 

sa ako keby staviame na plecia silnejších 

a múdrejších ľudí. Tak môžeme rásť v láske 

a poznaní. Určite čítajte radšej knihu ako 

statusy.  

 

Máte momentálne nejakú obľúbenú 

knihu? Ak áno, akú a prečo? 

Mám veľmi rád knihy, nie knihu. Je 

ťažké (okrem Svätého písma) nájsť jednu. 

Obľúbenou je vždy tá, ktorú čítam. Takže 

teraz je to jeden kanadský psychológ, ktorý 

píše o tom, aký dôležitý vo výchove detí je 

otec.  

 

Prihovorili ste sa všetkým v editoriáli. 

Chcete ešte niečo odkázať nám, žiakom 

našej školy? 

Tam som „povedal“ dosť. Dúfam, že 

slávenie Veľkej noci v každom z nás posilní 

vieru, že Ježiš vedľa nás kráča stále. 

 

...ďakujem za rozhovor 😊 

Daniela; foto: súkromný archív 
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Túlavé topánky 

Jar je už tu a s ňou aj zaujímavé výlety, turistika, oddych, relax a spoznávanie krás 

v okolí Košíc, ale aj vo vzdialenejších miestach nášho krásneho Slovenska. Žiaci 6.A by vás 

radi nasmerovali do týchto zaujímavých zákutí. Keď ste tam ešte neboli, je najvyšší čas obuť 

túlavé topánky a vybrať sa. Nezabudnite na turistickú mapu a dobrú náladu  

 Archeologické nálezisko v Nižnej Myšli 

 Park v Barci 

 Bankov 

 ZOO Kavečany, ZOO Spišská Nová Ves 

 Hájske vodopády 

 Štrbské pleso 

 Hrebienok 

 Liptovský Ján 

 Levoča 

 Jánošíkova bašta 

 Sedlo pod Kamenným hrbom 

 Klatovianka 

 Kojšovská hoľa 

 Rastlinný kostol v Debradi 

 Cukrová homoľa v Zádieli 

 Rankovské skaly 

 Opálové bane v Opinej 

 Lačnovský kaňon 

 Skalné mesto Dreveník 

 Zlatý stôl ... 

 

spracoval: Viliam ; ilustrácia: Juliana, 8.B 
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Snehuliak – Blatuliak 

Tak nazvali deti z 2.A svojho snehuliaka. Aj keď tohto roku bola zima skúpa na sneh, 

predsa si ho ušetrila trochu aj nateraz. Deti si hodiny telesnej výchovy mohli užiť a využiť 

na zimné hry i stavanie snehuliakov – blatuliakov. Keďže snehu bolo menej, dali naň aj 

suché lístie i rozmočenú zem. Dobrú náladu i radosť z hier to však nepokazilo. 

 

 

Malí architekti 

Druháci sa na projektovom dni 

Malí architekti, zahrali na šikovných 

architektov, ktorí prechádzal učivom 

matematiky, slovenčiny a výtvarnej. 

Na hodine matematiky sa učili 

rozkresliť stavby v štvorcovej sieti 

a podľa nákresu ich postaviť 

z kociek. Na hodine slovenčiny si 

vysvetlili význam slov NÁPIS 

a NADPIS. Nápisy nakoniec zdobili 

budovy vytvorené zo škatúľ, ktoré 

použili na stavbu mestečka. 

Postavené mesto si môžu stále 

dotvárať a hrať sa s ním počas 

prestávok i v ŠKD. Opäť bolo učenie 

nielen zaujímavé, ale aj zábavné. 



 
 

18 PRVÝ  STUPEŇ  NA  SLOVÍČKO » 

Naša trieda číta 

Do projektu Krajiny 

čitateľov a vydavateľstva 

Martinus sa tento rok 

zapojila 2.D. Triednu 

knižnicu si tak rozšírili o 20 

novučičkých voňavých 

kníh. Decká sa na ne 

nadšene „vrhli“ a začali 

listovať, prezerať i čítať. 

Čítanie nás unáša do 

krajiny fantázie, zábavy, 

dobrodružstiev, nástrah a 

obohacuje o nové zážitky. 

Viac kníh do škôl! 

 

Moja malá záhradka 

Žiaci 2.A triedy sa zapojili 

do projektu Moja malá 

záhradka. Každé dieťa si 

zasadilo svoju rastlinku, o ktorú 

sa stará. A čo všetko si 

vypestujú? Musíme byť 

trpezliví a starostliví. Ako sa 

o rastlinky starať, sa naučili na 

hodinách prvouky. Ak budú 

úspešní, môžu vyhrať 

zaujímavé ceny pre seba i pre 

školu. 

 

VŠETKOVEDKO 

Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Všetkovedko. Súťažilo sa o 

najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. V tomto ročníku bojovalo o titul Všetkovedko 20 500 

žiakov z celej SR. Naši žiaci preukázali krásne vedomosti vo všetkých oblastiach – 

slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, vlastiveda + všeobecný prehľad. Niektorí 

obsadili aj popredné miesta. Všetkým blahoželáme. 
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Umiestnenie: 

Juraj Matuš, 2.A – 1. miesto 

Jakub Krupa, 2.C – 1. miesto 

Ján Filo, 2.C – 3. miesto 

Amálie Janáčková, 2.B – 3. miesto 

Sára Lehetová, 2.A – 6. miesto 

Alexandra Vojteková, 2.D – 13. miesto 

Jakub Černý, 2.D – 15. miesto 

Michaela Maurerová, 2.A – 17. miesto 

 

Barbara Kočanová, 2.A – 17. miesto 

Nataša Lemešová, 2.A – 17. miesto 

Filip Tverďák, 2.A – 17. miesto 

Filip Gmitter, 3.A – 17. miesto 

Kristína Strelková, 3.B – 26. miesto 

Tomáš Ivančo, 4.A – 25. miesto 

Daniela Brezová, 4.B – 33. miesto 

Michal Čačko, 4.D – 44. miesto 

Gregor Feduš, 4.D – 45. miesto 

 

Druháci v bábkovom divadle 

Na 29. marec sa tešil celý druhý ročník. Prečo? Chystali sa do bábkového divadla na 

predstavenie Valibuk a Laktibrada. A aké to bolo? Prečítajte si niekoľko ich postrehov: 

 „Boli sme tam všetci druháci z našej 

školy.“ 

 „Pani učiteľky nám dovolili sedieť 

vedľa koho chceme.“ 

 „Páčilo sa mi, že sa vypli svetlá ako 

v kine.“ 

 „Perfektné bolo zlaté jablko, herci aj 

bábky.“ 

 „Veľmi sa mi páčila  cesta autobusmi.“  

 „Bol som tam prvýkrát a bolo to veľmi 

smiešne!“ 

 „Bábkoherci veľmi pekne rozprávali 

a spievali, hudba bola perfektná.“ 

 „Vystupovali tam Laktibrada, Valibuk, 

princezná Nebojsa, kráľovná, trojhlavý 

drak, had a vták Knochta.“ 

 „Bolo to veľmi vtipné, veľa sme sa 

smiali a na konci dlho tlieskali.“  

V dobrej nálade sme sa vrátili do školy. Tešíme sa na ďalšie kultúrne zážitky. 
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Veľkonočný ježko 

Je čas pôstu, ale aj príprav na sviatky Veľkej noci. Druháci si na hodinách čítania 

prečítali o veľkonočnom vajíčku a zahrali si o tom bábkové divadlo s vlastnoručne 

vyrobenými bábkami. Na veľkonočný stôl si vyrobili zaujímavú ozdobu, 

VEĽKONOČNÉHO JEŽKA. Že mu ešte chýbajú pichliače? Nevadí, dorastú, ak sa deti 

o neho správne postarajú. Ako? To sa s pani učiteľkami naučili na hodinách prvouky. 

 

spracovala: Anetta Némethová, pani učiteľka; foto: archív školy; ilustrácia: Tamara 

 

Experimentovanie  

s farbami 

V 6. oddelení, kde sú druháci a 

štvrtáci, sa experimentuje. V jeden piatok 

sa rozhodli, že si vytvoria dúhu. Ako? No 

predsa zo skittles cukríkov. (Ale nesmiete 

ich pred pokusom zjesť, samozrejme.) 

Deti ani nedýchali, tak sa im pokus páčil a 

z výsledku boli nadšení. Ako teda urobiť 

takúto krásnu dúhu z cukríkov? 

1. Na tanierik naukladajte dookola 

cukríky. 

2. Nalejte na tanierik vodu, ale nie veľa. 

Cukríky musia byť trochu namočené. 

3. Takmer okamžite sa začne uvoľňovať z 

cukríkov krásna farba a vytvorí 

nádhernú dúhu.  
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Po stopách don Bosca 

31. januára oslavujeme v školskom 

klube sviatok svätého Jána Bosca. Tento 

kňaz, sám vychovávateľ, je aj naším 

patrónom. V ŠKD sme oslávili sviatok 

svojho patróna rôznymi aktivitami. 

Najmenšie deti si pripravili scénku O 

slepom Bartimejovi  a pridali pesničku Da 

mihi animas. U štvrtákov si deti precvičili 

šikovné prsty, robili kartové triky, kúzla so 

šatkami a žonglovali s loptičkami. ...Veď 

malý Janko, ako isto viete, bol šikovný aj v 

tomto... A keď už bol veľký, hovorieval: 

„Skáčte, kričte, len nehrešte!“ 

 

Svätý Valentín 

„Nič nie je v živote také potrebné ako priateľstvo“, povedal jeden grécky filozof. Deti 

v školskom klube to vedia 

najlepšie. Vedia, že len od 

ozajstného priateľa dostanú 

pomocnú ruku, dobrú prihrávku 

do bránky, len s dobrým 

priateľom je výborná 

naháňačka na školskom ihrisku 

či skvelá zábava pri aktivitách v 

družine. A 14. február je 

dobrou príležitosťou 

poďakovať sa takému dobrému 

priateľovi prostredníctvom 

valentínskej pošty odkazom, 

srdiečkom – čiže valentínkou... 

 

Fašiangy 

Pani vychovávateľka, čo sú to 

fašiangy? Pýtali sa deti. No ako to najlepšie 

vysvetliť... asi najlepšie prakticky, na 

mieste a nejakou aktivitou. Prvým bodom 

bola fašiangová výzdoba – na chodbách, na 

oknách, v našom tuneli pri kaplnke, na 

dverách tried, na schodisku. Ďalším bodom 

bola kvalitná príprava masiek, kostýmov a 

fašiangová zábava, čiže karneval, sa mohla 

začať. ...vlastne, som zabudla na balóny – 

čím viac, tým lepšie. 
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Je nás počuť 

Školský klub detí sa pravidelne zapája 

do aktivít miestnej školskej knižnice. 

Tentoraz to bol projekt „Je nás počuť“ v 

rámci Týždňa slovenských knižníc. 4. 

marca o 15.30 hod. knižnice upozornili na 

dôležitosť čítania a krásu literatúry, a to 

nahlas čítanými úryvkami z ľubovoľných 

kníh. Okrem našich detí čítali v tento deň aj 

knihovníci, herci, ľudia z verejnosti, známe 

osobnosti a podobne. 

 

Veselé záložky 

Čo sa najviac robí v marci? Kto, vie? 

No predsa číta! A v školskom klube oveľa 

viac. Ale keď sa povie kniha – musí sa 

povedať aj záložka. Deti začali veselou 

záložkou, ktorá sa hodí do každej knihy. 

Strihali, lepili a skladali, až sa objavili 

záložky ceruzkové, hadíkové, so 

srdiečkom, s uškami i záložky origami 

zvieratkovské s očkami... 

 

 

Z rozprávky do rozprávky 

Rozprávka má čarovnú moc. O tom 

sme sa znova presvedčili pri aktivitách s 

týmto názvom. V niektorých oddeleniach si 

deti doniesli svoju obľúbenú rozprávkovú 

knihu a čítali... Navzájom si predstavili tú 

svoju, v krátkosti povedali, o čom je a, 

samozrejme, vrelo ju odporučili ostatným. 

A čo tak rozprávku si nakresliť? Také 

rozprávkové leporelo, nakreslené vlastnou 

rukou, je veru dobrý darček pre mladšieho 

súrodenca. A kreslili sa aj veľké obrázky – 

doslova plagáty z rozprávok. Ale ešte 

lepšie je vybranú rozprávku si  

zdramatizovať a zahrať aj spolu s 

rekvizitami, ktoré sú tiež vlastnoručne 

vyrobené, ako to bolo v 10. oddelení, kde si 

deti zahrali rozprávku Tri prasiatka. 

 

spracovala: Eva Németová, pani vychovávateľka; foto: archív školy  
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Alžbeta, 8.C 
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8. 

3. 

4. 

1. 

7. 

6. 

2. 

5. 

Essen 

Wie sagt man es/das auf Deutsch? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Wie sagt man das auf Deutsch? 

                Mať rád 

                Guma (na gumovanie) 

                Žemľa 

                Izba 

                Zelenina 

                Čokoláda 

                Obed 

                Smäd 

                Koláč 

Christian, Juraj, Šimon z 8.A; ilustrácia: Tamara  

            

            

            

            

            

            

            

            

Timotej, Marek, Nikolas, 8.A 
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Tamara 
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        1.              

       2.               

      3.                

        4.              

 5.                     

                      

        6.              

    7.                  

     8.                 

     9.                 

   10.                   

       11.               

        12.              

    13.                  

 14.                     

    15.                  

        16.              

17.                      

1. Podnos, tácka 

2. Typická ruská bábika 

z dreva 

3. Ježiš 

4. Kristus 

5. Biela sobota 

6. Pôst 

7. Vzkriesenie 

8. Ježišova matka 

9. Klobása 

10. Veľkonočný baránok 

11. Biblia 

12. Chrobák 

13. Svieca 

14. Kraslica 

15. Kríž 

16. Cvikla 

17. Veľký piatok 

Adam a Jakub, 9.A

 

Púpava              

Apríl              

Červený (kvet)              

Ročné obdobia              

Zajačik              

Katarína a Nina, 9.C  
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             Koláčik 

             Boršč 

             Ryža 

             Jablko 

             Nápoj 

             Kuriatko 

             Šťava 

             Uhorka 

             Káva 

              

             Občerstvenie 

             Polievka 

             Paradajka 

             Chlieb 

             Šalát 

             Šľahačka 

             Tanier 

             Pohár 

      !        

Veronika, Katarína, Alžbeta, 8.A

 

Один из самых больших праздников: 

          День распятия Господа Иисуса.  

          Кто трахает девушек на Пасху?  

          Кто раздает пасхальные яйца? (Пасхальный ...)  

          Что нужно есть во время поста?  

          В каком месяце Пасха?  

Dominika S., 9.C; ilustrácia: Tamara 
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Mrkvový koláč 

Suroviny: 
Na cesto: 

100 g  mandľovej múky 

100 g  špaldovej celozrnnej múky 

100 g  trstinového cukru 

1 lyžička kypriaceho prášku do pečiva 

 (najlepšie bezfosfátový) 

1 lyžička mletej škorice 

180 g  nastrúhaných mrkiev 

hrsť vlašských orechov (podľa chuti) 

2 vajcia 

štipka soli 

4 lyžice pomarančového džúsu 

 (odšťaveného pomaranča) 

30 ml  rastlinného oleja 

Na polevu (*voliteľné): 

3 lyžice mascarpone 

3 lyžice gréckeho jogurtu (bieleho 

jogurtu) 

1 lyžica sladidla podľa voľby (napr. javorový sirup, agáve sirup, cukor) 

Postup: 
1. Vo veľkej mise zmiešajte suché ingrediencie. 

2. Oddeľte bielka od žĺtkov. Bielka vyšľahajte so štipkou soli. 

3. V ďalšej miske zmiešajte žĺtky, pomarančový džús a olej. 

4. Pridajte mokré ingrediencie k suchým a premiešajte. 

5. Cesto vylejte do srnčieho chrbta a pečte 55-60 minút pri teplote 180˚C. 

6. Ingrediencie na polevu zmiešajte a po vychladnutí koláča polevu natrite. 

7. Môžete ozdobiť ďalšou mrkvou a orechmi. 

Dobrú chuť vám praje Sára z 8.C! 
foto: archív autora 

 

Ž O L Í K 
+1 bod v písomke 

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

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

Platí od  20. apríla 2022  do  24. júna 2022. 
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Milí naši čitatelia, 

opäť vám ponúkame pekné dielka, ktoré vznikli na hodinách slovenčiny alebo v teple 

domova na témy: Psí život, Môj sused je mimozemšťan, Záhadná tvár na fotke. Bolo ich 

veľmi veľa, tak sme ich rozdelili. V prázdninovom vydaní Ratolesti vám ponúkneme ďalšie.  

 

Môj sused mimozemšťan 

 

Kúpili sme nový dom,  

dobre sa nám býva v ňom. 

Susedia sú celkom milí 

ani sme to netušili. 

Hneď sme sa tu usadili, 

za mestom sme nesmútili. 

„Dedina má svoje čaro,“ 

povedal to sused Jaro. 

Ten sused je celkom milý, 

len úsmev má trocha krivý. 

Aj zuby má čudesné, 

usadené pritesne. 

Každý večer niekam chodí, 

ktovie, čo, kde asi robí. 

Možno má tajné stretnutia 

a pozná iné zákutia. 

Dnes ráno som videla na poli žiaru,  

dala som si radšej prilbu na hlavu. 

A z tej žiary 

náš sused Jaro žiari.  

Nebola to žiara obvyklá, 

ale z inej planéty prenikla. 

Jaro tam stál ako ufón malý 

a všetci sme sa ho báli. 

Nášho psa sme za ním vyslali, 

my sme sa veľmi strachovali.  

Ten náš pes je veľmi malý, 

jeho sme obetovali. 

Sánky nám popadali, 

keď spolu dobre vychádzali. 

Aj pac-pac si dali 

a na seba sa usmievali. 

Náš sused je mimozemšťan, azda? 

A možno to bude divoká jazda. 

Na Mesiac nás pozve, verím, 

a ja sa vám potom so všetkým zverím. 

Nela, 6.A; ilustrácia: Martina 

 

Mimozemšťan 

Jedného dňa skoro zrána, 

priletelo čudo, čo veci stvára.  

Priletel na sove ktosi. 

Mimozemšťan, pomyslel som si. 

Neveril na internet ani na sociálne siete.  

Keď mu merali teplotu, mal 34,7, viete . 

Každé ráno skoro vstal, 

skôr než kohút kikiríkal.  

Jedol žlté kvietočky,  

aby mal zlaté vlásočky. 

Čaj ochucoval soľou  

pre doplnenie minerálov. 

Doobeda oral pole, 

jablká sadil na strome hore. 

Varené zemiaky v šupke mu padali z neba, 

pečené holuby si vykopal, keď mu bolo treba.  
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Neskôr kukuricu polieval, 

popod nos sa jej vysmieval, 

že všetky zuby stratila 

a vrany dookola nakŕmila. 

Pred obedom hrniec kávy si dal, 

zemiaky laserom našúpal. 

Vyprážaný syr robil na petroleji, 

so žehličkou Tefal sušil odevy. 

Obed väčšinou jedol palicou,  

no stôl mal pri tom otočený dolu 

hlavicou. 

Po obede dal si pauzu  

a so svojou sovou tancoval salsu. 

Na večeru varil si šišky,  

no vždy mu ich zjedli  tri myšky. 

Studňu na noc prikrýval drevom, 

aby, keď sa Zem otočí, nevyliala sa voda von. 

Spať chodieval v sude, 

kotúľal sa kade-tade. 

Keď zo suda vyskočil, 

ešte pár hodín sa potočil.  

Krútil sa ďalej vzdušným vírom, 

odletel na výlet vesmírom. 

Po rokoch márneho hľadania, 

prišiel som na to, že to bol výplod môjho snívania. 

Jakub, 8.C 

 

Správny smer ... 

Na ôsmej planéte, v sústave Tin, 

žil jedného mimozemšťana syn. 

Dobráčisko to bol veľký,  

no nevedel oči odtrhnúť od telky. 

Spisovateľ je to známy, 

obdivujú ho tu dámy. 

Jeho príbehy boli dobré, 

ale písal iba vo dne. 

Jeden príbeh taký mal, 

s príšerou sa naháňal. 

Mne však niečo povedali, 

odohralo sa to vo Wroclawi. 

Život jeho samá dráma, 

stala sa z neho stará brána. 

Brána vedie k fantázii, 

nie je to o ilúzii. 

A v tej bráne divé tvory, 

nehrajú sa na potvory. 

Raz som ich tam navštívil, 

jeden tvor ma prichýlil. 

Boli také veľmi krásne, 

že som o nich písal básne. 

Nemal som však žiadne sily, 

tak ma domov vypravili. 

 

V dedine bol z toho škandál, 

vraj sa správam ako vandal. 

Presťahovať sme sa chceli, 

kým nám ešte nervy vreli. 

A tak vtedy milý sused 

pozval nás na jeho posed. 

Tam nám všetko vyrozprával, 

že on tiež mal veľký nával. 

Vraj vo mne potenciál prúdi, 

že ho môj príbeh neunudí. 

V jeho šľapajach mám pokračovať 

a smer všetkým spisovateľom ukazovať. 

Michal, 8.C; ilustrácia: Tamara 
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Psí život 

Volajú ma Leo-uško, 

Jednoducho, Leuško. 

Môj život je veľmi pestrý 

ani do básne sa nevmestí. 

Ráno vstávam veľmi skoro, 

bijem chvostom naokolo. 

Kým sa niekto nezobudí 

a vonku ma nepovodí. 

Naším lesom behám stále, 

denne trikrát, minimálne. 

Vtáky v kroví naháňam, 

pred gazdom sa schovávam. 

Konáre mám veľmi rád, 

lopta je môj kamarát.  

Aportovať sa mi nechce, 

radšej hryziem drevo v lese. 

Keď je v lese kamarát, 

môžeme sa spolu hrať. 

Psíci našich susedov 

nevyhrajú nado mnou! 

Musím sa priznať dôverne, 

pažravý som nesmierne. 

Zjedol som aj včelu, 

kam ma potom berú? 

Veterinár ratoval 

opuch na papuľke. 

Vytiahol mi žihadlo, 

čo ostalo v malej guľke. 

Starajú sa o mňa dobre. 

Mám svietiaci obojok  

aj pelech mám čistý. 

Hrýzť a skákať je môj život,  

tým som si istý. 

Natália B., 8.C; ilustrácia: Tamara 

 

 

Psí život (so psíkom Nikom) 

Vždy bolo mojím snom 

zahrať sa so svojím psom. 

Poprosil som rodičov 

o splnenie detských snov. 

A tak prišiel jeden deň, 

kedy sa mi splnil sen. 

Rodičia mi na meniny 

dali darček pohyblivý, 

ktorý z otvoreného kufríka 

ako strela uniká. 

Rozbehol sa cez záhradku, 

rozdupal mamkinu mrkvovú hriadku. 

Kým sa mi podarilo do náručia ho schmatnúť, 

stihol ciknúť, ba aj kaknúť. 

Zavrel som ho do škatuľky 

nech nechodí na potulky. 

V škatuľke Niko nezaváhal, veru, 

nenápadne s pazúrikmi vyškrabal v nej dieru. 

Kým som sa zo školy domov vrátil, 

opäť sa mi Niko beznádejne stratil. 

Rozhodol sa, že rozkúše 

susedkine vankúše. 

Zistil som, že splnenie sna nie je hračka, 

lebo začala moja a Nikova nekonečná 

naháňačka. 

Aj vy túžite mať psíka? 

Zastavte sa u nás – darujem vám Nika! 

Martin K., 9.C; ilustrácia: Tamara 
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Môj sused mimozemšťan 

Zamyslite sa... Čo by ste robili, keby vám niekto povedal, že sa správate ako 

mimozemšťan? Určite by ste sa začali obraňovať, že vy predsa nie ste blázon! Čo ak je to 

pravda? 

Prečo nás niekedy ľudia takto vnímajú? Sme naozaj mimozemšťania? Mám jedno 

skvelé vysvetlenie, prečo to tak je... 

Ľudský mozog má dve hemisféry, ktoré zodpovedajú za vaše konanie. Ľavá sa stará o 

to, aby ste dobre spracovávali informácie a vykonávali ich krok za krokom. Pravá je 

kreatívna a pomáha vám rozhodovať sa spontánne. To preto vám niekedy ľudia hovoria, že 

sa správate ako mimozemšťan. Takže nebojte sa! To nie vy, ale váš sused – mozog sa tak 

správa! 

A tu máte návod na vlastnú obhajobu: Keď vám ešte raz niekto povie, že ste 

mimozemšťan, odpovedzte mu: „To nie ja, ale môj sused je mimozemšťan!” 

Miriam, 9.C; ilustrácia: Tamara 

 

Môj sused (priateľ) mimozemšťan 
alebo 

Keby sa mimozemšťania dozvedeli o našej existencii 

Mnoho desaťročí ľudia snívajú o tom, 

že raz zistíme odpoveď na otázku: „Sme vo 

vesmíre sami?“ Alebo lepšie povedané, 

snívame o tom, že jedného dňa spadne na 

Zem mimozemská vesmírna loď, možno 

niečo podobné, ba dokonca voľačo 

zachytia naše družice vyslané do vesmíru. 

Samozrejme, je fascinujúce, aký je 

vesmír obrovský! Ale vzhľadom na jeho 

veľkosť predstava, že len v jednej-jedinej 

maličkej Slnečnej sústave existuje život, je 

dosť absurdná. Istá forma života existuje aj 

inde (teda podľa mňa), no zatiaľ o tom 

nevieme. Ale je to len môj čisto 

subjektívny pohľad! 

Stále mi vŕta v hlave... Havaruje 

nejaká mimozemská loď priamo na Zemi 

alebo sa dozvieme o mimozemšťanoch 

iným spôsobom? 

A keby to bolo naopak? Snívame 

o tom, že objavíme našich spoločníkov ako 

prví? Čo keď nás predstihnú?... Čo keď nás 

už predstihli? Je to trochu desivá predstava. 

Hm, podľa môjho subjektívneho názoru 

majú obyvatelia iných galaxií oveľa 

vyspelejšie a rozvinutejšie fungovanie ako 

my, ľudia. Možno, že už majú dávno 

postavené vesmírne plavidlá s desaťkrát 

dlhším doletom. Letia oveľa väčšou 

rýchlosťou... 

-  -  - 

Jedna z misií na Mesiac na ňom 

zanechala obálku s fotkou rodiny jedného 

zo zúčastnených kozmonautov aj 

s príslušným popisom. Stálo tam niečo 

v zmysle: Toto je fotografia toho a toho 

človeka z planéty Zem v Slnečnej sústave. 

Popis bol, samozrejme, v angličtine. 

A teraz si predstavme: na Mesiac doletí 

mimozemská loď a posádka nájde tento 

odkaz. Podľa všetkého ani nebudú vedieť, 

čo to je. Keď uvidia fotku, možno sa 

zľaknú. Ja by som sa asi tiež zľakol, keby 

som našiel fotku, na ktorej sú trebárs 
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postavy so zelenou kožou a obrovskými 

očami. A čo si pomyslia, keď uvidia 

odkaz? Ľudia ho písali zrejme v angličtine, 

pretože je to najpoužívanejší jazyk na 

zemeguli. Ale čo by to aj tak znamenalo pre 

mimozemšťanov? Pravdepodobne sa ešte 

nikdy nestretli ani s latinkou, ani s niečím 

takým, ako je „ručné“ písmo. No myslím si, 

že by to len vložili do jedného zo svojich 

prístrojov a ten by im vyhodnotil všetky 

parametre... 

A takto by sme teoreticky mohli 

uzavrieť priateľstvo medzi nami 

a mimozemšťanmi. Určite by nám to 

osožilo. Byť priateľmi je vždy lepšie. 

Nechcel by som sa s nimi, nedajbože, 

dostať do nepokojov alebo do vojny.  

Ale najprv si musíme popratať na 

vlastnom piesočku... Teda na vlastnej 

planéte... 
Adam, 9.A; ilustrácia: Tamara 

 

Môj sused mimozemšťan 

Včera sa k nám prisťahoval sused nový, 

bol z nás všetkých celkom hotový. 

Akoby sa z Marsu prisťahoval, 

do domu sa rýchlo schoval. 

V noci, keď mesiac svietil, 

náš sused vonku niečo kutil. 

A keď som sa zobudil a vyzrel z okna von, 

stál tam, stál tam iba on. 

Pozerať sa bola nuda, 

keď sused vliezol do suda. 

To sme ešte netušili, 

koho sme tu prichýlili. 

Ráno to však jasné bolo, 

keď som sa prechádzal okolo. 

Vesmírna loď ako nová, 

však len včera bola hotová. 

Zrazu z domu vyjde náš 

mimozemšťan Tomáš. 

Zelený od hlavy po päty, 

navštevuje rôzne svety. 

Teraz na rozlúčku máva nám, 

vo vesmíre žije sám. 

Všetci sa len čudovali, 

Tomášovi zamávali. 
Zuzana F., 7.A 

Môj sused mimozemšťan 

Môj sused sa správa čudne, 

nosí tričká pruhované. 

Na hlave zas nosí džbán, 

akoby bol mimozemšťan. 

O šiestej vždy každé ráno, 

hraje hlasno na piano. 

Potom vezme saxofón, 

otriasa sa mu plafón. 

Potom vyjde von z domu, 

zájde do garáže ku svojmu grizlymu. 

Hlasným hlasom mu oznámi, 

že ho dnes nakŕmi čerešňami. 

Neskôr po kratšom mítingu, 

rozhodol sa, že nemá dosť 

bungeejumpingu. 

O veľkú rúru na balkóne 

pripevní lano a skočí dole plánovane. 

Zachytilo ho to len tak-tak, 

no on už rýchlo ako rýchlovlak 

uteká kúpiť trampolínu. 

Podvečer rýchlo znudí sa, 

všetko už urobil rýchlo ako osa. 

Moja báseň už zakrátko skončí sa 

a ja vám na záver poprajem: „Majte sa!“ 

Soňa, 7.A 
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Záhadná tvár na fotke 

 

Tá tvár sa opakuje. Je na 

každej jednej fotke, ktorú mám 

vystavenú. Patrí chlapcovi, ktorý 

môže mať asi 25 rokov. Na 

mnohých vedľa neho som aj ja. 

No najviac ma desí to, že ja ho 

vôbec nepoznám. Teda aspoň si 

ho nepamätám... 

Odtrhol som oči od fotiek 

a ihneď mi padli na „krabičky“ 

s liekmi. Vedľa nich je papierik, 

na ktorom je napísané, že si mám zobrať 

„pondelkovú“ dávku. Ale mne sa nezdá, že by bol 

dnes pondelok. Alebo? Veď čo! Som starý a dni sa mi 

už pletú. To sa predsa stáva každému!  

Zobral som si „pondelkové“ lieky a rozhodol 

som sa ich zapiť. Vyšiel som na chodbu, no zamrzol 

som: „Ja neviem, kde mám kuchyňu...“  

„Skúsim prvé dvere napravo,“ zamrmlal 

som. Otvoril som ich pomaly. Obývačka. A ihneď 

oproti mne je na stene zarámovaná fotografia chlapca 

s neznámou tvárou. Toto už nie je smiešne! Už sa 

naozaj bojím... 

Vyšiel som naspäť na chodbu a skúsil som druhé 

dvere. Nič. Tretie dvere. Zase nič.  

„Mám ja vôbec kuchyňu?“ spýtal som sa seba 

a pavúkov na stene, no odpovede som sa nedočkal. 

Vtom sa otvorili vchodové dvere a chlapec so 

záhadnou tvárou vošiel dovnútra. Usmial sa na mňa 

a zvolal: „No poď, dedo! Dnes s tebou idem 

k lekárovi ja. S tou demenciou by si sa veru ďaleko 

nedostal... A trafiť naspäť by sa ti už asi vôbec 

nepodarilo.“ 

Anna Mária, 9.C; ilustrácia: Tamara 

 

Záhadná tvár na fotke 

Hľadal som, hľadal, predsa som našiel. 

Musel som kráčať, aby som došiel. 

Do cieľa svojho, kde spomienky driemu. 

Tam nájdem odpoveď na každú tému. 

Ten starý album len v kúte stál. 

Čakal tam na mňa, by som ho vzal. 

Otvoril pomaly a hľadal čosi, 

čo niekedy dávno povedal ktosi. 

Na jednej strane odkazy veľké, 

nevidel som to v novinách, v telke. 

Prekrásne tváre neznámych ľudí, 

po všetkých fotkách môj pohľad blúdi. 

Maličké dieťa s radosťou v tvári, 

spokojnosť z neho okolo žiari. 

A mama kdesi pri peci stojí 

s boľavým pohľadom. Azda sa bojí? 

A ešte jedna fotka tam bola.  

Vypadla z albumu na rožtek stola. 

Je pre mňa akoby vzácny dar. 

Hľadí z nej záhadná tvár. 

V pamätí zalovím. Komu tvár patrí? 

Spýtam sa niekoho? Ranu mu jatrí? 

Je fotkou z čias dávnych, keď bieda bola, 

odišiel niekto od rodinného stola. 
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Za prácou ťažkou do cudziny, v diaľ, 

by deťom svojim slobodu dal. 

A teraz spomienky vracajú sa stále, 

hoc´ prešli roky a delia nás diale. 

Ale spomienka zostala vzácna, 

nie je to fotka až taká lacná. 

Aj keď je pre niekoho záhadná tvár, 

pre moje spomienky obrovský dar. 

Viliam, 9.C; ilustrácia: Tamara 

Pes – verný priateľ 

Pes je verným priateľom, 

spoločníkom každým dňom. 

Pomocníkom svojho pána, 

prebúdza sa s ním do rána. 

Na prechádzku chodí rád, 

je to verný kamarát. 

Každý večer stráži dom 

aj všetkých, čo bývajú v ňom. 

Granule má veľmi rád, 

so zeleninou nie je kamarát. 

Kúpim z Lidlu granule, 

hneď si ich napchá do papule. 

Keď uvidí svojho pána, 

skáče po ňom a ho ťahá. 

Naučí sa povelom, 

večer zaspí s pokojom. 

Filip, 7.A 

 

Môj sused mimozemšťan 

2.9.2202 celý svet zatajoval dych. 

Všetky televízne noviny hlásili len jedno: 

,,Sledujete priamy prenos z rakety Kráska. 

Táto raketa s posádkou už prešla 0,71 AU, 

čo je v prepočte približne 106 miliónov 

kilometrov od Zeme. Nie sú zatiaľ hlásené 

žiadne problémy a Erika Distolínskeho už 

delí iba malý krok od dosiahnutia svojho 

cieľa. Raketa už vysúva nohy a pripravuje 

sa na pristátie, otvárajú sa dvere a vidíme 

ho...“ ,,DISTOLÍNSKY! JE NA 

VENUŠI!!!“ 
   

Ten výkrik bol strašný. Počula som 

ho. Všetci sme ho počuli. Nevedeli sme, 

o čo ide. Ale zemeguľa ešte nikdy takto 

neburácala. Pravidelne výskala, vzdychala, 

smiala sa... Ale toto bolo iné. Ten deň...keď 

sa to stalo...nikdy sme si to 

nepriznali...vedeli sme...tá predstava nás 

desila... 

Nevedeli sme, čo sa deje. Sme 

omámení. Ako priklincovaní sme stáli 

s otvorenými ústami. Pochopili sme, až 

keď nám kamaráti z vedľajšej dediny 

Buglog všetko vyrozprávali. A tak sa stalo, 

že prvýkrát v histórii pristál na Venuši 

pozemšťan. Tú noc si pamätám, ani oka 

som nezažmúrila. Môj dom bol na konci 

dediny a najbližšie pri Buglogu, kde sa 

usídlil náš nevítaný hosť. Predstava, že môj 

sused je mimozemšťan, bola neopísateľná.  

O pár týždňov sa však všetko 

vyriešilo. Musí sa uznať, že tomu 

Distolínskemu vďačíme za veľa. 

Pochopiteľne, nemohli sme si dovoliť 

bývať v neustálom ohrození, a tak sme si 

požičali jeho raketu a presťahovali sme sa. 

Chcete hádať kam? Predsa na Zem. Ak by 

sme vedeli, že ste takí strachopudi, lepšiu 

klímu by sme si vydobyli oveľa skôr. Asi 

od nás nebolo najmilšie, že sme vás 
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vyhodili, ale aj tak ste v tom čase všetci 

chceli vidieť  tú ,,nepreskúmanú Venušu“. 

Keď sa nad tým spätne zamyslím, tak 

sa vlastne nič nezmenilo. Len sme si 

vymenili planéty. Niečo sme sa však za ten 

čas predsa naučili... Žiť v strachu je 

najhoršia vec v celej galaxii! 

Katarína M., 9.C; ilustrácia: Tamara 

 

Môj sused mimozemšťan 

Na Slovensku a aj u nás v Košiciach 

žijú ľudia rôznej národnosti: Slováci, 

Angličania, Nemci, Rusi, Poliaci, Maďari, 

Ukrajinci, a tak by som mohol pokračovať 

ďalej. Podobne je to aj v našom bloku, kde 

žije asi 100 rodín. Je tu veľa rôznorodých 

susedov.  

Avšak jeden môj sused nie je zo 

žiadnej z týchto pozemských krajín. Mám 

veľké podozrenie,... je to zatiaľ iba teória,... 

ale myslím si, že je mimozemšťan! Viem, 

ako to znie, ale vypočujte ma! Už jeho 

meno znie zvláštne – Miloslav Milostivý... 

Sused je veľmi milý ku všetkým,  

dokonca aj k pánovi Petrovi, ktorý nadáva 

na každého a nechá svojho psa kakať pred 

naším domom a ani to nezbiera. Ale nášmu 

susedovi to vôbec neprekáža, vždy ho 

úctivo pozdraví a ak zbadá ponechané 

exkrementy, sám ich do vrecúška pozbiera 

a vyhodí. Ani raz som ho nepočul, žeby sa 

pri tom rozčuľoval na pána Petra či iných 

psičkárov.  

 

V jedno poobedie som sa rozhodol, že 

si ho budem viacej všímať. Tá jeho milota 

bola veľmi podozrivá. Hneď na druhý deň  

po príchode zo školy som ako prvé videl, 

že pán Milo prišiel z práce domov. A zistil, 

že niekto zaparkoval  na jeho parkovacom 

mieste, ale jemu to neprekážalo a išiel si 

nájsť iné miesto. Po desaťminútovom 

krúžení a hľadaní sa mu podarilo 

zaparkovať na práve uvoľnenom 

parkovacom mieste. Bolo to síce asi 20 

metrov od vchodu do nášho bloku, ale pán 

Milo sa vôbec nerozčuľoval a ani nevolal 

políciu, aby cudzie auto odtiahla z jeho 

parkovacieho miesta a pokutovala, ako 

som to už veľakrát videl u iných susedov. 

Potom u nás zazvonila pani Lívia. Tá 

vie vždy všetko, o všetkom a všetkých. 

Pani Lívia sa prišla opýtať, či nám funguje 

wifi, avšak medzi rečou nezabudla 

poznamenať, aký je ten pán Milo skvelý, 

veď dnes bol opäť darovať krv a vraj 

čoskoro dostane aj Janského plaketu. 

Poobede som opäť videl svojho 

suseda vychádzať z obchodu s desiatimi 

sendvičmi. Hneď som ho sledoval. Videl 

som ho rozdávať chudobným ľuďom jedlo. 

Jeden z nich ho požiadal aj o peniaze. Pán 

Milo mu menšiu hotovosť dal s tým, že 

viac už dnes pri sebe nemá. Ten človek ho 

začal urážať a nadávať mu. Pán Milo sa 

však neurazil, ale ešte raz dôstojne a milo 

sa ospravedlnil. 

To, že pán Milo je určite z inej 

planéty, sa mi potvrdilo aj v ten večer. 
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O 22. hodine sa strhol veľký hluk a hádka, 

ktorá nemala konca-kraja. Všetci sme 

vyleteli z postele. Moji rodičia zisťovali, čo 

sa stalo. Keď sa vrátili, povedali mi, že na 

jednom poschodí sa veľmi pohádali 

manželia. Nikto ich nevedel utíšiť. Odrazu 

sa tam objavil pán Milo, vošiel k nim do 

bytu a po 5 minútach bola kríza zažehnaná 

a rozhádaný pár spokojný. 

No uznajte! Je možné, aby niekto 

z planéty Zem mal v sebe toľko dobroty, 

trpezlivosti, milosrdenstva a silu 

uzmierovať?... Ja si myslím, že je to 

nemožné! 

Určite v tom musia byť nejaké 

nadpozemské sily... 

Michal, 6.B; ilustrácia: Tamara 

 

Môj sused mimozemšťan 

Prisťahoval sa k nám do bytovky, 

zaujímajú ho všetky naše storky. 

Lietal z planéty na planétu 

a jedol tam len zelenú mätu. 

Zelený je z toho už, 

vysmieva sa mu každý muž. 

Rôzne príbehy nám odtiaľ hovoril, 

všetky svoje spomienky z hlavy vynoril. 

Zaujímavý čas tam mal, 

na starý život spomínal. 

Keď nabudúce bude odlietať, 

bude si to do smrti pamätať. 

Dorota, 7.A 

 

Psí život 

Mnohí z nás si myslia, že psí život je 

ťažký, 

no možno to posúdiť len tak a bez ukážky? 

Pozrime sa na jedného úžasného psíka, 

Lajka – to je meno jeho, každý pri ňom 

híka. 

Narodenie je čas ako v krásnej rozprávke, 

pitie mliečka, túlenie sa ku milej psej 

mamke. 

Potom štence rozídu sa, tam do nových 

rodín, 

niektorí v útulku skončia, rada tam 

chodím. 

Lajka sa túlala a do útulku skočila, 

zobral si ju starý pán, no u starkých 

skončila. 

Tam nám stále odplácala všetko svojou 

láskou, 

keď sme prišli, čakala ani s jednou 

vráskou. 

A potom začala behať rýchlo ako strela, 

strážila nás, keď sme boli na záhrade veľa. 

Keď začala búrka, tej sa Lajka veľmi bála, 

vzali sme ju dnu, z vďaky nás olizovala. 

Mala veľmi rada jedlo a hladkanie to tiež, 

mierumilovná bola celý život viac než jež. 

Urobili sme jej raz oslavu narodenín, 

nevedeli sme, že po nej tu bude pár hodín. 

Lajka potom zomrela, nie, nesníva sa vám 

to, 

veru, a aj nám bolo a je to veľmi ľúto. 

Teraz to, prosím, posúďte, je psí život 

ťažký? 
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Áno, ak psy v útulku sú, vtedy nie je 

ľahký. 

Niežeby sa tam o nich v útulku nestarali, 

no psov vezú do útulku, keď sa poranili 

alebo sú týrané, či často sa túlajú, 

keď sú potom v útulku, veľkú radosť 

majú. 

To znamená, že psíci sú veľmi, veľmi 

vďační, 

príklad si vezmime z toho, aj keď sme 

lační. 

Psí život je ťažký, no vystihuje málo to, 

lebo psí život je predovšetkým vďačný... 

Paulína, 7.A; ilustrácia: Tamara 

 

Siedmaci na hodinách slovenského jazyka vymýšľali a kreslili piktogramy na témy 

súťaženie, spolupráca, láska... 

    

 Zdenka, 7.A Dorota, 7.A Rebeka, 7.B 

   
Mária, 7.A 

    

 Laura, 7.B Zuzana, 7.B Ivana, 7.B 

spracovala: Klára 
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Módni návrhári – šiestaci 

Na hodinách výtvarnej výchovy šiestaci navrhovali modely, ktoré je možné nosiť pri 

konkrétnych príležitostiach. 
 

Do divadla 

       

 Alžbeta, 6.C Michaela, 6.B Klaudia, 6.C Tomáš P., 6.C Laura, 6.B Zuzana, 6.B 
 

 
 

Na párty 

       

 Klaudia, 6.C Tomáš P., 6.C Terézia, 6.A Dominika, 6.B Ondrej, 6.A Zuzana, 6.B 
 

 
 

Na svadbu 

       

 Zuzana, 6.B Tomáš P., 6.C Klaudia, 6.C Laura, 6.B Ondrej, 6.A Sofia, 6.A 
 

spracovala: Lucia  
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Hlodavec, žije na stromoch a živí sa šiškami.          

..., juh, východ a západ          

Motýľ, ktorý robí diery          

Autor knihy „Denník odvážneho bojka“ je Jeff ...          

... Bohorodička          

          

Noc po anglicky          

Líška po anglicky          

Posledný mesiac v roku          

Michal, 4.D 

 

Tajnička: __ __ __ __ __ 

M U Č I T E Ľ B 

A Š V Y V K T N 

T Ý Ž D E Ň Á K 

E O I L J S T L 

M P A M A T K A 

A E K O E G I A 

T R I E D A D H 

I O A H O L Ú I 

K D O M Á C A N 

A C I N Ž I N K 

 

diktát, knižnica, SJL, MAT, VYV, GEO, 

pero, žiak, učiteľ, KNB, týždeň, kniha, 

matematika, domáca, úloha, trieda 
 

Pia a Lucia, 4.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilustrácia: Tamara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajnička: __ __ __ __ __     __ __ __ __ 

Z N O C K O R B Á Č 

R K L L S T U H A O 

U O IE M A K Ž Í R K 

Ž Š V P A R F É M O 

E Í A A D Ú H A T L 

Ý K Ť K V E T D Á Á 

L E S Ž Z A J A C D 

Ď J A R P Ú P A V A 

 

noc, korbáč, ruže, košík, parfém, olievať, 

stuha, mak, kríž, čokoláda, dúha, kvet, les, 

jar, zajac, púpava 
 

Natália B., 8.C  
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Odev charakterizujúci regióny Slovenska: __ __ __ __ 

          Dedina blízko Ružomberka zapísaná v UNESCO 

          Mesto, cez ktoré preteká rieka Topľa 

          Vzor slova „KRÍŽ“ 

          Mesto nachádzajúce sa 40 km od Trenčína 

Barbora a Viktória Va., 8.B 

 

Krajina, kde sa cítim najlepšie: __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

            Hlavné mesto SR 

            Región na severe SR 

            3. najľudnatejšie mesto SR 

            Slováci, Rusi, Ukrajinci... 

            Mena platná v SR 

            Najväčšia rieka SR 

            Niekoľko starodávnych domov 

            Československý nealko nápoj 

            Obľúbený keks od Sedity 

Michal a Maximilián, 8.A 

 

Čo nemajú dievčatá rady počas veľkonočného obdobia?  

Veľkonočnú   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

          Nočný vták 

          Zvieratá ťahajúce sane Santa Clausa 

          Hrá sa ním na husle 

          29. septembra má meniny 

          Matriošky sa vyrábajú z ... 

          Čo znáša sliepka? 

          Šúľance so strúhankou alebo s ... 

          Musí pasovať do zámky 

          Mýtické lietajúce (viachlavé) zviera 

          Potrebuješ hokejku a ... 

Barbora a Viktória Va., 8.B 
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Nájdi 13 rozdielov: 

 

Juliana, 8.B  



 

 

Požehnané veľkonočné 
sviatky vám praje 

redakčná rada 



 

 

 


