
Jarné recepty 

Jarná špargľová polievka 

Po dlhej zime bývame unavení a máme málo energie. Preto je užitočné vybrať sa do 
prírody, do záhradky, na trh alebo aj do obchodu pre čerstvý cesnak medvedí, šalát, 
špenát, stopkový zeler alebo špargľu. Dodajú nám vitamíny a sú aj chutné. Ak 
neveríte, vyskúšajte napríklad špargľovú polievku. A ak máte po zdravom jedle chuť 
na nejakú maškrtu, upečte si výbornú jahodovú tortu. Dobrú chuť! 

Potrebujeme: 

1 balenie špargle, 1 cibuľa, 2 zemiaky, 2 mrkvy, 2 strúčiky 
cesnaku, 2 stonky stopkového zeleru, maslo, čierne korenie, 
mletú rascu, mletú červenú papriku, kurkumu, muškátový 
oriešok, soľ, 2 dcl slepačieho vývaru, 100 ml sladkej smotany 

Ako na to: 

Na masle opražíme cibuľu, pridáme nakrájaný zeler, zemiaky a mrkvu. Osolíme, okoreníme a chvíľu 
dusíme. Pridáme nakrájanú špargľu a cesnak. Zalejeme vývarom a varíme domäkka. Pred dovarením 
prilejeme sladkú smotanu. Všetko rozmixujeme ponorným mixérom, dosolíme a dokoreníme podľa 
chuti. Hotovú porciu polievky ozdobíme čerstvou pažítkou 
alebo petržlenovou vňaťou. 

Jahodová torta 

Potrebujeme: 

4 vajcia, 170 g kryštálového cukru, 170 g polohrubej múky, 0,5 
dcl mlieka, 0,5 dcl oleja, jahodový lekvár, 1 balíček vanilkovej 
plnky v prášku Dr. Oetker, 250 g čerstvých jahôd, 250 ml 
šľahačkovej smotany 

Ako na to: 

V miske vyšľaháme vajcia s cukrom. Pridáme olej, mlieko a 
múku. Všetko dohladka vymiešame. Dno tortovej formy 
vyložíme papierom na pečenie, formu vymastíme a vysypeme 
múkou. Cesto vlejeme do formy a dáme piecť do rúry 
predhriatej na 180°C. Pečieme asi 35 minút.  

Zatiaľ pripravíme plnku podľa návodu. Upečený korpus 
necháme vychladnúť, potom ho prekrojíme v polovici. 
Spodnú časť natrieme jahodovým lekvárom a polovicou 
plnky. Priložíme vrchný plát. Zvyšok plnky rozotrieme po 
celej torte. Na dve hodiny dáme stuhnúť do chladničky. 
Potom tortu ozdobíme čerstvými jahodami a šľahačkou. 
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Milí čitatelia Sysláka! 

Po usmoklenej zime bez snehu sme všetci radi, že ju konečne 
vystriedala jar. Prichádzajú k nám dni plné slniečka, kvitnúcich 
kvetov, prebúdzajúcej sa prírody. Spolu so slnkom sa nám do 
žíl vlieva nová energia. Do školy chodíme menej zababušení a 
viac času trávime aj na školskom dvore. Už sa tešíme na veľ-
konočné prázdniny, exkurzie a výlety, ktoré nás v blízkej bu-
dúcnosti čakajú. Obzrime sa teda spoločne na stránkach nášho 
jarného čísla za tým, čo všetko sme robili v predchádzajúcich 
mesiacoch. O tom, že sme ich prežili aktívne, svedčia viaceré 
reportáže v rubrike Zo života našej školy. Želáme vám príjem-
né čítanie! 

 Redakčná rada 
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Školský rok 2013/2014 apríl 2014 
  

Prišla k nám jar 
Jarné kvietky ako dietky 
na slniečko čakajú, 
do prírody lákajú. 
 
Teplé lúče slnečné 
ohrejú nám srdiečka, 
veď po zime nekonečnej 
je nám treba slniečka. 
 
Stromy pučia, 
so zimou sa lúčia. 
Okolo už včielky 
nedočkavo bzučia. 
  
 Sara Schmitt, 8. trieda 

 

Jarné kvietky 

Jarná prechádzka 

Keď sa vraví o jari, 
hneď mám úsmev na tvári. 
Už odkladám šál a čiapku, 
vyberiem sa na prechádzku. 
 
Po lese sa prechádzam, 
snežienky si natrhám. 
Vo váze mi voňajú, 
jar mi pripomínajú. 
  
 Lenka Komarová,   
                                       9. trieda 



V ZŠ Holubyho Piešťany sa konalo okresné 
kolo geografickej olympiády, na ktorom zís-
kala tretie miesto a do krajského kola postú-
pila  siedmačka Monika Jankechová. Úspeš-
nými riešiteľmi boli N. Bednáriková z 5. 
triedy, A. Jánoška zo 6. triedy, T. Červeňan-
ská zo 7. triedy a M. Lúčny z 8. triedy. Žia-
kov na súťaž pripravila pani učiteľka Šišano-
vá. 

13. februára sa v Trnave uskutočnilo krajské 
kolo olympiády v nemeckom jazyku. Naša 
škola mala na ňom po prvýkrát zastúpenie. 
Reprezentovala nás ôsmačka Sara Schmitt, 
ktorá získala v silnej konkurencii 3. miesto. 
Na súťaž ju pripravovala pani učiteľka Cíbi-
ková. 

13. februára sa žiaci zabavili na Valentín-
skom karnevale, ktorý pre nich pripravili 
ôsmaci s triednou pani učiteľkou Kusov-
skou. Okrem dobrej zábavy na diskotéke 
nás potešila výborná torta od pána starostu 
Ing. Janečka. Ôsmaci spolu s rodičmi pripra-
vili spolužiakom sladké aj slané dobroty. 
Večernú zábavu v škole zakončila tombola. 

Zo života našej školy 14. februára nás na súťaži v anglickom jazyku Spell and 
Tell na Gymnáziu J. B. Magina vo Vrbovom reprezento-
valo družstvo v zložení T. Červeňanská, 7. trieda, B. 
Julinyová a M. Lúčny, 8. trieda, ktorí sa umiestnili na 4. 
mieste. Pripravovala ich pani učiteľka Kusovská. 

V piatok 14. 2. sa na našej škole konal aj Deň mlieka s 
kravičkou Moo-Goo. Viac informácií o tomto podujatí 
vám prinášame na ďalších stranách nášho časopisu. 

19. februára sa naše žiačky zúčastnili v kine Fontána na 
súťaži v moderných tancoch. Naše štyri tanečné čísla - 
malé a veľké mažoretky, duo a sólo - boli veľmi úspeš-
né. Prvé miesto v sólovom tanci získala S. Schmitt z 8. 
triedy. Cenu poroty si vytancovali malé mažoretky v 
zložení: K. Čunčíková, S. Gažová, L. Kubriczká, S. Po-
láková, R. Vráblová - žiačky 1. a 2. triedy. Na súťaž ich 
pripravovala A. Švecová. 

12. marca sa naši deviataci zúčastnili na Testovaní 9. 

Dňa 27. marca sme si reláciou v školskom rozhlase pri-
pomenuli Deň učiteľov. Reláciu pripravili žiaci 9. roční-
ka. 

8. apríla sa uskutočnila beseda s príslušníkmi Mestskej 
polície o alkoholizme, drogách a šikanovaní. 

11. apríla pri príležitosti Dňa narcisov chodili žiaci de-
viateho ročníka po obci a zbierali finančné príspevky pre  
Ligu proti rakovine. Prispeli aj žiaci a učitelia našej školy. 

V marci - mesiaci knihy sa na našej škole uskutočnili 
aktivity venované podpore čítania. Viac sa dozviete na 
ďalších stranách. 

 

 Nikoleta Heráková, 9. trieda 
V sobotu 29. marca uskutočnil turistický 
krúžok našej školy pod vedením pani učiteľ-
ky Šišanovej jarný výlet na Veľkú a Malú 
pec nad Vrbovým. 
Na výlet sme išli autobusom. Vystúpili sme 
na zastávke Prašník - Dúbrava, odkiaľ sme 
pokračovali okolo tábora hore na Veľkú 
pec. Keďže kopec je zalesnený, nebol odtiaľ 
výhľad. Odtiaľ sme zišli cez krásnu cestu 
lemovanú rozkvitnutými jabloňami na Malú 
pec. Naskytol sa nám nádherný pohľad na 
panorámu Považského Inovca, Vrbové a 
Piešťany. Počasie nám prialo a bolo takmer 
ako v lete.  
Po opekačke a dobrodružnom naháňaní 
jašterice vyhrievajúcej sa na skalách sme sa 
pobrali smerom na Vrbové. Cestou sme 
hľadali kešku pri kaplnke sv. Rocha. Náš 
výlet sme zakončili na kofole a zmrzline vo 
Vrbovom. Bola to veľmi vydarená akcia      

a dúfame, že nabudúce sa k nám pridajú aj ďalší žiaci. 
  
 Monika Jankechová, 7. trieda 

Výlet na Veľkú pec 

Veľkonočné tradície 

Určite aj vy často rozmýšľate, prečo pred Veľkou nocou naše mamy a babky 
(niekedy aj my, keď sme práve doma) musíme upratovať celý dom, umývať 
okná, vyhadzovať nepotrebné veci a tak podobne. Je to zvyk z čias našich 
predkov, keď ľudia verili, že pred veľkonočnými sviatkami musia obnoviť a 
vyčistiť svoje príbytky aj riad, v ktorom sa chystali pripravovať a jesť veľko-
nočné jedlá. 
Zelený štvrtok bol deň, keď sa vyháňal dobytok na pašu po prvýkrát. Na 
dvere stajne sa kolomažou alebo cesnakom urobili kríže, aby chránili doby-
tok pred strigami. Zlých duchov vyháňali z dediny rapkáče a biče. Varili sa 
zelené jedlá, napríklad žihľava, špenát, kel, čakanka. 
Na veľký piatok sa ľudia kúpali pred východom slnka v potoku, aby nemali vredy, chrasty, lišaje, a aby 
boli po celý rok zdraví. Dievčatá verili, že po umytí nebudú mať pehy na tvári, a ak si umyjú vlasy, rýchlej-
šie im budú rásť. V tento deň vládla magická sila zeme. Bolo zakázané siať a orať, so zemou sa nemohlo 
hýbať. 
Biela sobota bola dňom prípravy slávnostných jedál, najmä šunky z bravčoviny. Masť zo šunky odkladali 
ľudia na liečenie rán a mnohí verili, že chráni aj pred hadím uštipnutím. V sobotu sa “pálili judáše” – spa-
ľoval sa oheň starého roka a ľudia zakladali v domácnostiach nové ohne. 
V nedeľu po omši sa dávali posvätiť jedlá. Potom všetci zasadli k slávnostne prestretému stolu. Gazda 
rozdelil medzi všetkých vajíčko ako symbol života. Zvyšky z posvätených jedál sa nesmeli vyhadzovať. 
Pálili sa, primiešavali dobytku do jedla, alebo sa zakopávali na poli, aby bola dobrá úroda. 
Veľkonočný pondelok bol u nás časom šibačky. Šibanie spletenými vŕbovými prútmi malo zabezpečiť 
ženám a dievčatám zdravie a krásu. Dievčatá obdarovali chlapcov zdobenými vajíčkami (kraslicami) na 
znak toho, že ich nosia vo svojom srdci. Mládenci neobišli žiadny dom, lebo nevyšibané dievča by zostalo 
na ocot - nevydalo by sa. Dievčatá verili, že ak nájdu na jar mravenisko, majú ho vziať a nasypať okolo 
domu, aby po celý rok chodilo za nimi toľko mládencov, koľko bolo v mravenisku mravcov.  Keď chceli 
získať lásku muža, dali mu vypiť vodu, v ktorej sa umyli.  
A že po čom túžime my dievčatá dnes? Čím menej vody a šibačov, tým lepšie :-). 

 
 Nicol Mladá, 9. trieda 

Deň učiteľov a J. A. Komenský 

Každý rok si dňa 28. marca pripomíname Deň učiteľov. Jeho patrónom 
je Ján Amos Komenský, učiteľ národov. Tu je niekoľko jeho múdrych 
výrokov: 
 
„Nesľubuj, že vykonáš, nehonos sa, že si vykonal, ale ponechaj svoje skut-
ky, aby za teba hovorili.“ 
 
„Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením du-
cha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cu-
dzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.“ 
 
„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť 
však znamená stať sa hlupákom.“ 
 
„Buď príjemný a milý v tvári, vľúdny a zdvorilý v spôsoboch, prívetivý a pravdovravný ústami, vrúcny a 
úprimný srdcom. Miluj a tak budeš milovaný.“ 
 
„Naši učitelia sa nesmú podobať stĺpom pri ceste. Tie iba ukazujú, kam ísť, ale samy nejdú.“ 
 
 Sabína Páleníková, 9. trieda 



Vtipy  

V televízii dávajú reláciu o eutanázii. Manžel sa ob-
ráti na manželku a hovorí: 
„Žena moja, dúfam, že aj ty mi dopraješ peknú 
smrť. Nedovoľ, aby som vegetoval závislý od kopy 
prístrojov a živený tekutou stravou z nejakej fľašky. 
Keby si ma tak niekedy videla, ihneď ukonči moje 
trápenie.“ 
Žena sa zdvihne, vypne mužovi televízor, počítač, 
chladničku a vyleje mu pivo do záchoda. 

1. 2.  Tatiana - z latinčiny, patriaca do rímskeho rodu Tatiovcov 
2. 2.  Erik, Erika - zo škandinávskeho Erich, znamená vážený 
vládca 
20.2. Lívia - z latinčiny, pochádzajúca z rímskeho rodu Lívius, čo 
znamená modrastý 
23. 2.  Roman, Romana - z latinského Romanus, čo znamená Ri-
man 
27.2. Alexander - má grécky pôvod a znamená ochranca mužov 
7.3. Tomáš - z hebrejského Teóma, čo znamená dvojča 
10.3. Branislav - meno slovanského pôvodu, znamená slávny bojovník 
23.3.     Adrián - z latinského Hadrianus, čo znamená muž od mora 
24.3. Gabriel - pochádza z hebrejčiny a v preklade znamená muž boží 
3.4. Richard - zo staronemeckého Richihart, čo znamená mocný, tvrdý vládca 
25.4.  Marek - z latinského Marcus, znamená bojovník 
28.4. Jarmila - je slovanského pôvodu a znamená ľúbiaca jarosť, veselosť 
 
 Nikoleta Heráková, 9. trieda 

Jarný kalendár mien 

Žena spravila skúšky v autoškole, príde domov 
a máva vodičákom: 
„Miláčik, teraz spolu precestujeme celý svet!“ 
„Myslíš tento, alebo druhý svet?“ 
 
„Muž môj, vstávaj, o chvíľu ide autobus!“ 
„A čo, vari ležím na ceste?!“ 

Muž hovorí na smrteľnej posteli: 
„Žena moja, si tu?“ 
„Áno, muž môj.“ 
„Svokra moja, aj ty si tu?“ 
„Áno, zaťko môj.“ 
„Deti moje, aj vy ste všetky tu?“ 
„Tu sme, otecko náš drahý.“ 
„Tak prečo sa, dočerta, svieti na chodbe?!“ 

Slovenský rozhlas hlási: 
„Vážení poslucháči, je presne dva-
násť hodín. Upozornenie pre policajtov: Ne-
hľadajte malú ručičku, je za veľkou!“ 

Ktosi zvoní. Dedko ide ku dverám a díva sa 
cez kukátko. 
„Kto je to?“ kričí babka. 
„Vidím kosu. To asi prišli z Mountfieldu!“ 

Muž kričí: „Čo bude dnes na večeru?“ 
„Nič,“ hovorí žena. 
„Akože nič? Ani včera sme nič nemali!“ 
„Ja viem. Urobila som na dva dni.“ 

Deti majú v škole vytvoriť vetu, v ktorej pou-
žijú slová „keďže“ a „zrejme“. 
Anička hovorí: „Keďže je dnes zamračené, 
zrejme bude pršať.“ 
„Výborne, Anička,“ chváli ju učiteľka. „A akú 
vetu máš ty, Móricko?“ 
„Babka ide po dvore a pod pazuchou nesie 
noviny New York Times.“ 
„A kde tam máš „keďže“ a „zrejme“? 
„No, keďže nevie po anglicky, zrejme ide na 
záchod.“ 

Hľadáme talenty 

Keď som nedávno prezerala Fa-
cebook, videla som nejaké nové 
fotky mojich kamarátok a býva-
lých spolužiačok z krúžkov, no 
neverila som vlastným očiam. 
Pekné, (kedysi) múdre baby, kto-
ré majú okolo trinásť, štrnásť 
rokov, píšu hrdinské statusy o 
tom, ako „stokujú v Ruži“ alebo 
pridávajú spoločné fotky, kde sú 
namachlené, spité, sfetované, že 
by si ich ani vlastná mama ne-
spoznala. Nie je nič zlé na tom, 
že ide parta deciek von, ale nie že 
sa vrátia nad ránom domov v 
totálne rozbitom stave. Čo budú 
robiť o dva roky?! Ani pomys-
lieť... 

Ďalej sú tu desaťročné deti. Ne-
robia nič iné, len sedia za počí-
tačmi, žijú sociálnymi sieťami a 
počítačovými hrami, miesto to-
ho, aby išli von a hrali sa s kama-
rátmi. V ich veku som sa buď 
venovala krúžkom, alebo sme sa 
so susedom bili o to, kto doko-
pol loptu ďalej. Netrápili nás 
žiadne telefóny ani tablety, nie 
ako teraz. V utorok som stála 
pred tanečnou a čakala som na 
kamarátku, keď prišli ďalšie spo-
lužiačky, ktoré museli preradiť k 
nám do skupiny a mali zhodou 
okolností tiež desať. Prišli, iPady 
v rukách a nič iné ich netrápilo. 
Celú tanečnú si pozerali fotky a 
hrali hry. Vážne?! 

Myslím si, že nie je správne, keď 
rodičia vynahradzujú deťom to, 

Čo ma 

prekvapilo? 

že sa im nevenujú tým, že im kupujú tablety, drahé 
telefóny, notebooky alebo značkové oblečenie. Úpl-
ne to ničí charakter a hlavne...čo budú mať potom z toho detstva? 
My sme riešili to, že nám mladší alebo starší súrodenec pokazil stav-
bu z Lega...a oni? Kto má väčší level na Pou-ovi. Kam sa táto gene-
rácia ženie?! Česť výnimkám. 

Minule sme sa rozprávali o detstve našich rodičov a starých rodičov. 
Tým internet vtedy nič nehovoril, ako keby teraz áno :D. Boli von-
ku celý deň, rodičia ich pomaly ani nevideli, hrali sa, naháňali, lozili 
po stromoch, vymieňali céčka. Ráno škola. Nemali toľko vecí, čo 
máme my teraz, a predsa im bolo lepšie. Neriešili to, že sa s nimi 
rozišiel frajer alebo frajerka po týždni, že nepijú, že nefajčia alebo že 
im umrelo interaktívne zvieratko. Zrýchlila sa doba, a to o dosť. 
Dnešné deti žijú životom možno osemnásťročných.  

 Tereza Červeňanská, 7. trieda 

 

 

Veľmi rada chodím k babke, ktorá býva na dedine. Má veľkú záhra-
du, na ktorej chová domáce zvieratká. 

Tešila som sa na ten deň, keď ich uvidím. Prišla som k babke 
a hneď som išla za zvieratkami. A tu čo nevidím? Na záhrade, kde 
sa chovajú sliepočky, mi chýba jedna, moja najkrajšia a najmenšia 
sliepočka. Pýtam sa babky, kde je. Ona mi povedala, že už mesiac jej 
nie je. Asi ju uniesol jastrab, ktorý často krúži nad záhradou. Prišlo 
mi jej ľúto, taká bola krásna. Mala čierny zobáčik a čierne nožičky. 
Pierka mala čiernej a bielej farby. Aj meno som jej dala, volala sa 
Liliputka. Išla som ju hľadať po celej záhrade, ale márne. Liliputky 
nebolo. Tak som si želala ju nájsť! 

Minulú sobotu sa u babky konala oslava. Sedela som aj 
s bratrancom na záhrade a tu zrazu mi bratranec hovorí: „Katka, 
uštipni ma, mne sa asi sníva, alebo vidíš to, čo ja?“ „ Čo, Danko?“ 
spýtala som sa. „Pozri sa hore do záhrady. Vidíš?“ A Dankovi sa 
nesnívalo. Naša malá sliepočka Liliputka si hrdo kráča dole záhra-
dou a za ňou cupitajú štyri veľmi malé a krásne kuriatka. Mala som 
veľkú radosť, že sa našla a prišla sa pochváliť malými kuriatkami. 
Pochytala som ich a dala do teplého hniezdočka, ktoré som im uro-

bila zo slamy a sena. 

A tak záhrada ožila o štyri malé 
kuriatka, ktoré pekne rastú a pípajú 
po nej. 

 

 Katka Mašanová, 6. trieda 

Splnené želanie 



V našej škole sa 14. februára konal Deň mlieka. Dievčatá - štvrtáčky mali na starosti prípravu slad-
kých „donutiek“. Po ich príprave sa pustili do ochucovania mliečka pridávaním rôznych príchutí, ako 
napríklad čokoládovej, vanilkovej či karamelovej. Všetci sme si spoločne pochutnali na sladkých 
„donutkách“ a zdravom mliečku. Po ochutnaní prišla na rad prezentácia Prečo piť mlieko? Všetci sme 
sa vďaka tomuto dňu naučili niečo nové o mlieku. Deň bol veľmi zaujímavý a dúfam, že si ho čosko-
ro zopakujeme.  

   Sára Dagmar Petláková, 4. trieda 

Na deň mlieka sme si na interaktívnej tabuli pozerali prezentáciu o mlieku. Dievčatá nám chystali na 
ochutnávku Moo-Goo a „donutky“. Veľmi nám to chutilo. Moo-Goo sme dostali aj domov. Po pre-
zentácii sme dostali test o mlieku. Potom sme išli do triedy a vyfarbovali Moo-Goo kravičku. Po vy-
farbení sme si poskladali kravičku. Keď sme to dokončili, pani učiteľka nám to dala na výstavu. 

                                                               Adam Hanic, 4. trieda 

14.2. sa uskutočnil Deň mlieka. Dievčatá 4. ročníka piekli „donutky“. Potom, keď dopiekli, tak dali na 
„donutky“ džem a šľahačku. Keď skončili, tak začali nalievať mliečko. Do mliečka nalievali Moo-
Goo. Každému veľmi chutilo. Fľaštičku Moo-Goo sme dostali aj domov, aby sme si nápoj pripravili 
aj doma. Samozrejme, že aj dievčatá sa občerstvili. Na záver nesmela chýbať skvelá prezentácia o 
Moo-Goo. 

              Jessica Lee Yaxley, 4. trieda 

Deň mlieka v škole     

s kravičkou moo-goo 

Mlieko biele zdravé je, 
všetkým deťom prospeje. 
Zdravé zuby, pevné kosti, 
máme niečo, čo to istí! 
Veľa dobrôt z mlieka je, 
každý sa len usmeje. 
 
Kakao aj jogurt s müsli, 
má to každý, kto si zmyslí. 
Mlieko všetci radi máme, 
na raňajky si ho dáme. 
V meste mliečny automat 
je náš dobrý kamarát. 
Každý ho má veru rád. 
 
Syrové halušky na obed máme 
a mlieko si k nim radi dáme. 
Na večeru si ho dám tiež              
a ty to dobre vieš! 

 

Kto chce zdravý byť, 
musí mlieko piť. 
Jogurt, mliečne výrobky, 
to sú samé dobrôtky. 
Pite mlieko, jedzte syry, 
budete mať veľa sily. 

DEŇ MLIEKA 

Mlieko 

Moo-goo 

Moo-Goo, to je kravička, 
usmievavá trávička. 
Sirup dobrý, zdravý, 
do mliečka či do kávy. 
 
Aj my sme ho ochutnali, 
dobrý pocit v brušku mali. 
Rôzne príchute on má, 
Moo-Goo, to je dobrota! 

Básne o mliečku napísali žiaci 4. ročníka S. Petláková, M. Stolár a L. Schmitt. 

Básne 

ku dňu 

matiek 

Čítam, čítaš, čítame 

Asi väčšina z vás vie, že marec 
je mesiac knihy. Je jasné, že by 
sme knihy nemali čítať iba v 
marci, ale po celý rok. Prečo 
vlastne? Lebo ako povedal Ján 
Amos Komenský (nedávno 
sme si pripomínali aj Deň učite-
ľov): „S pomocou kníh sa mno-
hí stávajú učenými aj mimo 
školy. Bez kníh nebýva učený 
nikto ani v škole.“  

A že knihy, to nie sú len učeb-
nice alebo čítanky, ale čítať 
treba aj iné knihy, ktoré sú nie-
kedy zaujímavejšie ako filmy 
alebo seriály, o tom sme sa 
mohli presvedčiť v marci aj na 
hodinách angličtiny, slovenčiny 
a nemčiny. Naše pani učiteľky 
pre nás pripravili prezentácie 
kníh svetových aj slovenských 
autorov, z ktorých sme si na 
hodinách čítali. Napríklad z 
anglických autorov sme od-

štartovali Jackom Londonom a čítaním z 
jeho knihy Biely Tesák. Deviataci pripra-
vili prezentácie, ktoré si potom pozreli 
mladší spolužiaci. Všetky triedy na dru-
hom stupni pozerali film Biely Tesák v 
originálnom znení (samozrejme, bez 
titulkov). Vyskúšali sme si tak, či je naša 
angličtina už taká dobrá, aby sme rozu-
meli originálu. Počas jedného týždňa 
každý deň niekto z deviatej triedy čítal 
úryvok z Bieleho Tesáka do školského 
rozhlasu cez prestávku. Bolo to dosť náročné. Ostatní žiaci robili 
výtvarné aj počítačové projekty o Jackovi Londonovi. 

Na nemčine sme čítali, prekladali a ako komiks ilustrovali rozprávku 
bratov Grimmovcov Červená Čiapočka a čítali sme úryvky z ďalších 
rozprávok, o ktorých sme ani nevedeli, že ich pôvodne zapísali bratia 
Grimmovci - napr. Popoluška, Snehulienka, Stolček prestri sa, Kráľ 
Drozdia Brada a ďalšie. 

V čítaní budeme pokračovať aj v ďalších mesiacoch, pretože sme 
zistili, že nás baví nielen čítať, ale aj tvoriť vlastné príbehy. Lebo 
„spisovateľ je ten, komu nestačia knihy tých druhých“. 

 Laura Némethová, 8. trieda 
a Lenka Komarová, 9. trieda 

 

Milá moja mamička, 
prajem ti len zdravíčka. 
Srdiečko ti z lásky dám, 
pretože ťa rada mám. 
 
Čokoládka obľúbená, 
niečím je aj naplnená. 
K tvojmu sviatku ti ju dám, 
pretože ťa rada mám. 
  
 Barbora Krajčíková, 
5. trieda 

Moja milá mamička, 
pobozkám ťa na líčka. 
Perníky a dobroty, 
sú to samé maškrty. 
 
Mám ťa rada moc, 
najviac, keď je noc. 
Ty si predsa super mama, 
srdce máš horúce ako láva. 
 
Vždy, keď k tebe pritúlim sa, 
od lásky skoro roztopím sa. 
Želám ti všetko najlepšie, 
na konci roka ťa poteší 
aj moje pekné vysvedčenie! 
 
 Sára Pavlovičová, 
5. trieda 

Milá mama, k tvojmu sviatku 
báseň chcem dať na pamiatku. 
Robíš toho pre mňa veľa, 
za to som ti vďačná celá. 
 
Občas to máš so mnou ťažké, 
keď sa nevyhneme hádke. 
Za lásku ti dnes dať chcem 
svoje veľké ĎAKUJEM! 
  
 Nikoleta Heráková, 
9. trieda 


