
Milí čitatelia, 

 

príchodom prvého jarného mesiaca, marca, 

nastala meteorologická jar; dňom jarnej   

rovnodennosti začala astronomická jar. Dni 

sa predlžujú, slniečko zapadá neskôr, a tak 

každý z nás má stále viac a viac času, aby 

okrem písania domácich úloh a učenia sa 

(prípadne písania ťahákov a vymýšľania  

výhovoriek) venoval svoj čas aj kamarátom, 

prácam v záhrade či šanteniu v prírode.  

Napriek tomu veríme, že počas týchto    

neodkladných povinností si nezabudnete 

prečítať náš i váš časopis, v ktorom sa niečo 

nové dozviete, pri ktorom sa aj zasmejete    

i vyjadríte obdiv k práci vašich spolužiakov.  
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Marec—mesiac kníh 

 

Aj ty rád čítaš knihy? Prečo sú 

knihy v živote človeka i v živote 

celej spoločnosti dôležité? Na 

túto otázku odpovedia múdri ľu-

dia.  

 

Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje 

múdrosť. Ten, kto nemiluje múd-

rosť, stáva sa hlupákom.  

Jan Amos Komenský 

 

Tu sme len chvíľku, ale v knihách 

žijú naše myšlienky dlhý čas.  

Jan Neruda 

 

Nemilujte knihy, aby ste si nimi 

ozdobili svoj príbytok, ale preto, 

aby ste si nimi vyzdobil srdce i 

ducha. 

Jan Patočka 

 

Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre 

vtákov krídla.  

John Ruskin. 

 

Za všetko, čo je vo mne dobré, 

vďačím knihe.  

Maxim Gorkij 

 

Kto sa chce stať vzdelaným, musí 

nad zlato vážiť si knihy. 

Jan Amos Komenský 
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Lyžiarsky výcvik Martinky—aj z nelyžia-

rov sa stali lyžiari. 

 

Prednáška mestskej polície  - vystríhali 

nás, pred čím sa  máme vystríhať. 

 

Vedomostné olympiády—dejepisná, 

geografická, anglická, nemecká. Každý z 

nás je dobrý v niečom inom. Treba len 

objaviť v čom.  

 

Súťaž v skladaní Rubikovej kocky—naše 

múdre hlavičky majú aj šikovné ručičky! 

 

Fašiangový karneval— videli sme masky 

od výmyslu svetu. 

 

Z rozprávky do rozprávky/Rozprávková 

noc v škole— tentokrát v znamení báb-

kového divadla a bájok. 

 

Súťaž v streľbe zo vzduchových zbra-

ní—presná muška našich chlapcov—B. 

Mladého, M. Lacka, F. Vida,  ktorí si vy-

strielali 3. miesto v krajskom kole.  

 

Olympiáda v nemeckom jazyku—na 

druhom mieste sa v celoštátnom kole 

umiestnil Lucas Schmitt.  

 

Svetový deň vody— od 22. marca máme 

na chodbe zázračný oblak, z ktorého prší 

dážď, ktorý nás nezmáča.   

Veru, sme my šikovní žiaci,  

preto sa u nás v škole dejú super veci... 

S. Adamíková, 6. tr. 



Novinárske zručnosti našich žiakov 
 

 

Lyžiarsky výcvik Martinky 8. januára—13. januára 2017 

 V jedno studené januárové ráno žiaci piateho až deviateho ročníka čakali na autobus.  

 Nebol to však hocijaký autobus. Mal nás zaviesť do lyžiarskeho strediska Martinky na náš 

lyžiarsky výcvik.  Keď prišiel, všetci sme sa tešili a plní očakávaní sme sa vydali na cestu. Cesta  

bola naozaj dlhá, ale aj veľmi zábavná. Čas sme si krátili rozprávaním, ale aj hraním sa. Počas        

nakladania, prekladania a vykladania batožiny nás trápila ukrutná zima. Preto sme boli všetci radi, 

že sme konečne dorazili do hotela, kde sme sa príjemne zohriali. Ani nám nevadilo, že sme si    

museli sami vyniesť batožinu, podaktorí až na piate poschodie. Pred očami sme mali  vidinu   

krásne zasneženého svahu.  

 Počas piatich dní lyžiarskeho výcviku sme zažili veľa pekných zážitkov. V prvý deň nás 

rozdelili do troch skupín. V prvej skupine boli „polienka“, v druhej skupine boli pokročilí, v tretej 

skupine boli profesionáli. Do konca výcviku nikto nezostal v skupine polienok. Všetci sa zlepšili 

minimálne o jednu úroveň. A nielen z toho sme mali radosť. Radosť nám robilo aj krásne počasie. 

My, dve Simonky šiestačky, sme sa dokonca skamarátili aj s pani čašníčkou. Veľmi si nás obľúbila 

a dala nám čokoládu zadarmo. Nechcela si vziať ani „tringelt“, ktorý sme jej dávali. Keďže sme sa 

jej chceli aspoň nejako odvďačiť, pomohli sme jej pri upratovaní pohárov zo stolov.  

 Nielen tieto, ale i mnohé ďalšie pekné zážitky si odnášame z nášho lyžiarskeho výcviku. 

S. Magulová, S. Adamíková. 6. tr. 

Polícia nás vzdelávala 

15. a 16. februára sa v našej skole uskutočnila beseda s mestskou políciou. Pre všetkých to bol 

veľký zážitok. Dozvedeli sme sa veľa o policajtoch, o ich uniformách, o ich vybavení, ale aj o 

právach policajtov. Dozvedeli sme sa aj nové informácie o doprave aj majákoch. Páni policajti 

nám ukazovali rôzne pomôcky, napríklad prilby, rukavice a putá. Naučili sme sa s pomôckami 

narábať a viacerí sme si ich aj vyskúšali. Policajti nám ukázali aj svoju služobnú vysielačku.      

Poučili nás o tom, ako sa máme správať na ulici, v parku, v meste a na ihrisku. Dúfame, že sme 

si tieto slová zobrali k srdcu a budeme sa podľa nich správať.  

        M. Svobodová, M. Krajčírik, 4. tr. 

      



 

Deň s mestskou políciou. 

 

Dňa 15. februára sa žiaci druhého stupňa počas druhej vyučovacej hodiny zúčastnili besedy         

s policajtmi. Polícia nás upozorňovala na nebezpečenstvá v bežnom živote ako sú   hazard,  počí-

tačové hry, gamblerstvo a kasína. Dozvedeli sme sa, že hazard okrem toho, že okráda ľudí, je 

spojený aj s túžbou hrať stále ďalej. Pritom je malá pravdepodobnosť, že človek niečo vyhrá.  

Závislosť na počítačových hrách—gamblerstvo vzniká preto, lebo človek je akoby vo vlastnom 

svete a takýmto spôsobom prežíva aj hru. Premyslenú taktiku, ako od ľudí vymámiť peniaze   

majú v kasínach. Ich súčasťou je aj bar s alkoholickými nápojmi. Je to preto, aby alkoholom        

omámený zákazník mal pocit, že čím viac peňazí vloží do hry, tým viac peňazí vyhrá. Z tohto  

všetkého nám vyplynulo jedno veľké ponaučenie. Množstvo peňazí nemožno získať rýchlym a 

jednoduchým spôsobom. Ľudia, ktorí nás chcú presvedčiť o opaku, chcú pravý opak—naše    

peniaze od nás vymámiť.  

N. Bednáriková, B. Krajčíková, 8. ročník 

Vieš, prečo  začiatkom jari všetci 

pracujú na poli? 

Odpovie ti táto báseň: 

 

Chlebík na poli 

Traktor hučí v dedine, 

pôjde orať na pole. 

Celé pole poorie. 

Bude krásne? Kto to vie? 

 

Jar už prišla po roku, 

budeme mať úrodu. 

Zasadím si dobroty, 

vyrastú mi novoty. 

 

Keď sa žitko zaseje, 

pri srdci ma zahreje. 

Keď ho slnko prehreje, 

dáždik ho zas poleje. 

S. Admíková, S. Magulová, 6. roč. 

Všetci sa už tešíme z jari 

Keď traja robia to isté, nikdy to nie je to isté. O tom ťa    

presvedčí jedno zadanie a tri básne. 

Keď sa príroda zas odeje 

do zeleného šatu nádeje, 

vtedy sa jar začína. 

 

Kvietky nám už vykvitnú, 

srdcia ľuďom precitnú, 

na tvárach sa im 

úsmevy ocitnú. 

 

Príroda sa zobudí 

zo zimného spánku 

a v ľuďoch prebudí 

jarnú spomienku. 

 

Malé deťúrence 

uvijú nám z kvetov vence. 

Aby sa nám páčili, 

radosť do nich vtlačili. 

S. Adamíková, 6. roč. 

Keď sa príroda zas odeje 

do zeleného šatu nádeje, 

vtedy stromček ožije 

a znova sa zelenie. 

 

Z kvetov sa dúha stane, 

v tom tam včielka zastane. 

Poberie si veľa peľu, 

vidíte ju, včielku smelú? 

 

Už aj vtáčik pekne spieva, 

mlynárka si múku osieva. 

Spieva si tam pesničku, 

pri maličkom rybníčku.  

S. Magulová, 6. roč. 

Keď sa príroda zas odeje  Stromy pekne narastú,  Listy sa rozvinú, 

do zeleného šatu nádeje,  fialky zas rozkvitnú,  púčiky sa vyvinú, 

vtedy sa jar začína,   človek sa zasmeje,  slniečko sa usmeje, 

keď kvetinka znova zavonia.  keď vtáčik zapeje.  srdce  sa rozozneje.  

         J. Tomanová, 6. roč. 



Ach, tie deti... čo ešte nevymyslia... 

 

Výroky zo školských lavíc: 

Ako sa volá človek, ktorý pracuje v archíve? Odpovede boli  aj takéto: architekt, archivista,      
alchymista, archivárista (správe je archivár).  

 
Čo je to archív? Archív je predmet, ktorý vykopal architekt v zemi (je to inštitúcia, budova,        
v ktorej sú uložené písomné pramene, písomnosti). 

 
Kto je to kartograf? Človek, ktorý sa vyzná v kartách (je to človek, odborník, ktorý sa zaoberá 
výrobou máp). 

 
Aký je rozdiel medzi statickým a dynamickým opisom? Dynamický opis je napísaný veľmi rýchlo 
(správne malo byť: pri statickom opise opisujeme a vymenúvame nemenné vlastnosti;            
dynamický opis je opis opakujúceho sa deja, napríklad opis pracovnej činnosti). 

 

Pán Elektrón 

 

„Mami, chcel by som tablet,“ povedal som usmiato.  

„Načo by ti bol?“ opýtala sa zvedavo mama. 

„Všetci majú mobily, iba ja nie. A keď mi nechcete kúpiť mobil, tak mi aspoň kúpte tablet,“ od-

vetil som. 

„Dobre teda, pôjdeme sa pozrieť do obchodu,“ povedala mama. 

Prišili sme do obchodu a hneď som uvidel ten najkrajší tablet. Samozrejme, kúpili mi ho. Keď 

sme prišli domov, utekal som s tabletom do izby a tam som si ho zapol. Na displeji svietili tri far-

by—červená, modrá a zelená. Nechápal som. Po dvoch sekundách sa objavil text: vyber si tím. 

Vybral som si modrý, aj keď som nechápal, na čo by mi mal byť tím. Odrazu sa na displeji ukáza-

la akási mužská hlava. Po chvíli sa pohla a povedala, vítam ťa, som robot pán Elektrón. Chcel 

som zakričať a povedať mame, že v tom tablete je nejaký robot.  

„Nie, neprezraď ma!“ zastavil ma robot. 

„Ale... Ja som chcel obyčajný tablet. Nechcel som robota, ktorý sa bude so mnou rozprávať,“ za-

čudoval som sa. 

„Bol si zvolený za špióna,“ ohromil ma odpoveďou robot. 

„Čo? Ja?“ vyľakal som sa, „veď mám iba dvanásť rokov!“ 

„Musíš nám pomôcť!“ 

„Vám? Tak vás je viac?“ 

„Sme tím modrých, takže vodných,“ povedal statočne robot. „Už pol roka vyšetrujeme, kto zne-

čisťuje našu vodu. Potrebujeme to zistiť, lebo keď to pôjde takto ďalej, všetky ryby uhynú.“ 

„Och, nie!“ vykríkol som. „Našťastie však dávam na hodinách pozor, preto presne viem, kto za 

to môže. Továreň. Mám nápad! Moja mama je sudkyňa, takže by mohla zariadiť, aby sa továreň 

presťahovala inam“. 

„Tomu sa hovorí záchrana,“ povedal robot. „Za odmenu dostaneš medailu a normálny tablet, 

ktorý  si si želal.“ 

Z. Julyniová, 7. ročník 



 

Budú aj z nás bájkari? 

Páv a slávik 

Jedného slnečného dňa páv išiel na prechádzku a začul krásny spev. Chcel zistiť, čo to je. Keď prišiel k zdroju   

zvuku, zostal zarazený, pretože nikde nikoho nevidel. Vtom slávik prestal spievať a zletel k pávovi. Páv sa ho spýtal: 

„Čo to tu tak pekne znie?“  

Slávik odpovedal: „To ja!“   

„To nie je možné,“ odpovedal páv. Keďže páv mu neveril, slávik pred pávom znova zaspieval. Páv bol namyslený a 

začal pred slávikom tiež spievať. Znelo to, pekne povedané, príšerne. Slávika to rozosmialo. Páv sa urazil a začal sa 

pred slávikom pýšiť, aký je krásny.  Strhla sa hádka. Po chvíli prišla múdra sova. Proces trval dlho, ale nikto nemal 

žiadne námietky. Na konci pojednávania padol rozsudok: Páv je vinný za svoju pýchu a samoľúbosť. Bude        

potrestaný dvoma rokmi pobytu na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Slávik vyviazol len s podmienkou a so sto 

hodinami prospešných prác za to, že v danej situácii nevhodne zareagoval. 

 

Vlk a líška 

Keď raz líška hľadala potravu po šírom lese, natrafila na vlčiu rodinku. Vlčica sa snažila ochrániť svoje mláďatá a 

zaútočila na líšku, ktorú poranila. Vlčica aj s mláďatami odišla. Keď sa po určitom čase stretla líška znovu s  vlčou 

rodinkou, rozhodla sa pomstiť a zaútočila na nich. Keďže mláďatá už boli veľké a silné, nastala prevaha. Tento boj 

neskončil pre líšku dobre.  V tom možno nájsť poučenie, že pomsta k ničomu nevedie.  

 

Lev a tiger 

Boli raz dvaja dobrí kamaráti—lev a tiger. Toto kamarátstvo trvalo až dovtedy, pokiaľ sa lev nestal kráľom džungle. 

Vtedy začal tiger levovi závidieť jeho moc. Jeho závisť dospela až k tomu, že keď lev spal, tak mu tiger spravil na 

hrive dredy. Keď sa lev zobudil, pozrel sa do zrkadla. Najprv sa zhrozil, no potom sa mu jeho nový účes zapáčil. 

Lev okamžite zvolal poradu. Na poradu prišiel aj žiarlivý tiger. Lev sa opýtal, kto mu to urobil, ale nikto sa         

nepriznal. Po chvíli priletel netopier a začal sa rozkrikovať, že videl tigra, ako robí levovi dredy. Lev si zavolal tigra 

bližšie k sebe. Keď k nemu tiger prišiel, lev sa mu srdečne poďakoval za novú hrivu. To tigra nesmierne nahnevalo 

a odišiel z ríše. Tiger pochopil, že do jamy spadne ten, kto ju druhému chystá. 

 

Sova a vrana 

Žila raz jedna sova Soňa a vrana Dana. Sova Soňa si dokázala nazbierať viac potravy ako vrana Dana, preto Dana 

na ňu  žiarlila.  

Vrana Dana jedného dňa na sovu vyškrekla: „To je moje! Daj ruky od toho preč!“  

Sova sa začudovala: „O čom to hovoríš?!“ 

„O tom, že si mi ukradla nazbieranú potravu,“ zvýšila hlas vrana. 

„Nemáš na to dôkazy!“ povedala pokojne sova.  

Vrana Dana bola vážne v pomykove, pretože nemala naozaj žiaden dôkaz. Preto chcela sovu Soňu sotiť. Tá sa jej 

však uhla, pretože jej celá hádka prišla zbytočná. Vrana Dana  pri tom spadla zo stromu. Nakoniec priznala, že   

nemala žiaden rozumný dôvod na to, aby sovu obvinila. Priznala, že sa správala veľmi hlúpo. Aké poučenie z toho 

vyplýva? Kto sa chce hádať, dôvod si vždy nájde. Múdry však na hádku nepristúpi. 

 

Pes a mačka 

Bol raz jeden pes a jedna mačka. Pes bol veľmi múdry, ale mačka bola zlá a prefíkaná. Jedného dňa sa pes vybral na 

prechádzku do lesa. Vtom mu mačka vbehla do cesty a začala ho provokovať a robiť mu  zle. Pes sa nedal a bránil 

sa. Objavil sa tam aj pánov pes a mačku odohnal. Situácia sa opakovala každý týždeň. Mačka bola veľmi dotieravá, 

preto jej raz pes povedal. Vidno, že nemáš čo robiť, lebo kto nemá čo robiť, vymýšľa nezmysly. Radšej si nájdu 

nejakú poriadnu a zmysluplnú činnosť a mne daj pokoj.  

          Kolektívne výtvory 



 

Čo je dôležité pre teba?  
 

 

Moji rodičia sa spoznali cez spoločné záujmy. Čas plynul veľmi rýchlo. Boh to zariadil tak, ako to 

malo byť, ale my, ľudia si nič nevážime, nie sme s ničím spokojní, stále chceme viac a viac, nevážime 

si to, čo máme. Začneme si to vážiť až vtedy, keď to všetko stratíme. Začneme si lámať hlavu nad 

tým, akí sme boli hlúpi, nevďační, tvrdohlaví, drzí. Takto by sa dalo pokračovať donekonečna.  

 Zmysel života je rodina. Keď máš rodinu, máš všetko. Nič viac nepotrebuješ. Nepotrebuješ 

drahé veci, drahé autá, drahé domy, nepotrebuješ peniaze k tomu, aby som bol šťastný, pretože tie 

najkrajšie veci v živote nie sú veci. Zdravie si za peniaze nekúpiš. Ak by to tak bolo, boli by sme  

všetci zdraví a nepoznali by sme cenu zdravia. Takisto si nemôžeme kúpiť ani kamarátov.            

Nemôžeme nikoho nútiť do toho, aby nás mal rád. Takisto si nemôžeme kúpiť ani rodinu. Nemô-

žeme sa prosíkať niekomu, aby si nás vzal do rodiny. Rodina je veľmi veľký dar od Boha. Ak ju máš, 

váž si ju. Nie každý má to šťastie ju mať.  

 Sme nespokojní s tým, čo máme a pritom máme úplne všetko, čo treba k životu. Všetko je 

to dnešnou dobou. Ľudia sa smejú druhým za to, že je niekto tučný, iný je zasa chudý, ďalší je      

čierny, ďalší zasa biely. Každý má právo na to, aby bol šťastný. Každý má právo mať rodinu. 

 Medzi mojimi rodičmi sa niečo stalo. Ja—malé dieťa som netušilo čo. Teraz už viem, že 

problém bol v tom, že jeden rodič sa snažil až príliš, aby sme sa mali dobre. Na oplátku nechcel nič 

viac, iba lásku, úprimnosť a pochopenie. No ten druhý si to neuvedomoval. Škoda. Ak by každý  

jeden z nás tieto tri úžasné veci dodržiaval, svet by bol iný. Nedeje sa tak, a preto dospelí všetko  

riešia hádkou. Každodennými hádkami. Jedného z rodičov to prestane baviť a vzdá sa rodiny. Ani si 

neviete predstaviť, ako veľmi začneme plakať, keď prídeme domov a vidíme zbalené veci jedného    

z rodičov. V tom momente zistíme, že sa nám zrútil svet. Ako malé deti to nechápeme a začneme sa 

hnevať, na to, že nás rodič opustil.  

 Zvláštne, že? Takto to bolo veľmi dlho, až raz prišiel ten deň, na ktorý čakáme a zároveň 
dúfame, že ten deň jedného dňa nastane. Nelámeme si hlavu nad tým, kedy to bude. Všetko má svoj 
čas. Čo má prísť, to príde. Ten deň môžeme nazvať ako deň D, pretože ovplyvní náš život.         
Môj  život ovplyvnil natoľko, že sa stal zo mňa iný človek.  Keď vám napíše a chce sa s vami     
stretnúť človek, ktorého ste dlhú dobu nevideli, neviete, čo máte robiť. Neviete, ako sa máte tváriť 
a čo máte hovoriť... Porozprávate sa a pochopíte, že na vás stále myslel a že to spravil aj pre vaše 
dobro. 

 Potom si uvedomíte, že každý je IBA človek, že každý z nás robí chyby. Všetci sme na     

internete drsní. Robíme si žarty z druhých. Často urážame ľudí, ktorým nesiahame ani po členky. 

Deti sa hrajú na dospelých, keď v jednej ruke držia pohárik a v druhej cigaretu—vraj takto riešia 

problémy. Problémy? A aké? Keď sa dievča rozíde s chlapcom alebo chlapec s dievčaťom? Keď sa 

pohádate s rodičmi? Keď vás nepustia von? Uvedomujete si, čo robíte? Pochopte, že život sa dá 

užiť aj bez týchto vecí. Obzrite sa okolo seba. Vidíte tú krásnu prírodu? Vidíte, ako ju ničíte? Prečo 

stále vysedávate v nákupných centrách? Prečo si nespravíte vychádzku do prírody? Pretože sa vám      

nechce? Nechce sa vám chodiť pešo? Čo by dal človek na vozíku, keby sa mohol ešte aspoň raz  

postaviť na svoje nohy... Ľudia, nehľadajte stále iba zlé veci. Tešte sa z maličkostí. Ak si budete   

vážiť maličkosti, potom k vám prídu aj veľké veci.  

          Autor: xy 
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Umenie grafity 

 Grafológia, ortografia, grafomotorika, grafity—všetky tieto slová majú niečo spoločné.     

Súvisia s písaním. Grafológia je veda, ktorá zisťuje povahu človeka, na základe jeho rukopisu;      

ortografia—s ňou má občas každý z nás problémy—je to totiž pravopis;  grafomotorika je      

schopnosť písať, kresliť a rysovať. A grafity?  

 Slovo grafity/graffiti označuje osobitý spôsob písania sprejom na veľké plochy.  V polovici 

20. storočia mladí ľudia najskôr písali len svoje mená alebo prezývky, neskôr to boli aj rôzne nápisy a 

výroky. Z nich sa postupne stali farebnejšie a náročnejšie diela. Z USA sa grafity rozšírili do celého 

sveta. Niektoré sú naozajstné umelecké diela, iné sú však len nevhodným  poškodzovaním cudzieho 

majetku.       

M. Chalás, 6. ročník 

Autor: Michal Chalás  
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