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Milí čitatelia, 

 

máme za sebou veľkonočné sviatky a pred 

sebou posledné mesiace školského roka; 

navyše, jeden z najkrajších mesiacov—máj. 

Hovorí sa, že čo je zrodené v máji, to má 

dlhé trvanie, preto dúfame, že si počas vy-

chádzok, športovania a trávenia voľného 

času len tak s kamarátmi, vytvoríte aj nové 

priateľstvá, (starší žiaci a žiačky možno aj 

prvé lásky), ktoré vás budú dlho sprevá-

dzať. Samozrejme, popritom nezabudnite, 

že sa blíži koncoročné vysvedčenie a na 

ňom sa každá dobrá známka počíta. :-) 

 

Redakčná rada 

 

  

Máj—lásky čas 

 

Láskavé slová môžu byť krátke a 
ľahko vysloviteľné, ale ich ozveny 
sú nekonečné.                                  
Matka Tereza 

 

Milovať znamená radovať sa       

z cudzieho šťastia  

Gottfried Wilhelm Leibniz 

 

Keď ti niekto z celého srdca praje 

šťastie, pritom by ho sám potre-

boval trochu viac než má, ten člo-

vek je tvoj skutočný priateľ.  

(autor nezistený) 

 

Priateľstvo jedného múdreho je 

lepšie než priateľstvo všetkých 

nerozumných.                             

Demokritos 

 

 

Priateľov si nevyberám podľa 

peňazí, ale podľa toho, ako sa ku 

mne správajú a ako mi pomohli.                   

(nezistený autor) 

 

Len pravý priateľ spozná, že ťa 

niečo trápi, aj keď máš úsmev na 

tvári. 

(nezistený autor) 
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Deň Zeme—pokiaľ vieme, je len jedna 

jediná, na ktorej sa dá žiť, preto si ju 

musíme veľmi chrániť! 

 

Veľkonočný súboj v streľbe—viac či 

menej presné mušky žiakov, ale i pani 

učiteliek. 

 

Beseda so spisovateľom Jozefom      

Lenhartom—nielen poučná, ale i       

zábavná. 

 

Jazykový pobyt v Londýne.— It was 

wonderfull. 

 

Finančná gramotnosť— nielen na      

matematike, ale hlavne  aj v obchode, 

treba vedieť počítať. 

 

Svetový deň zdravia— nezabúdajme na 

to, že čo prospieva telu, prospieva aj 

mysli.  

 

Medzinárodný deň mlieka—Prečo je 

mlieko liekom? 

 

Výchovný koncert s Viktorom—

pesničky o zodpovednosti, priateľstve a 

významných osobnostiach Slovenska si 

žiaci ešte dlho pospevovali.  

 

Výlet do Galanty a do Rakúska—      

konečne prišiel čas výletov. 

Čo sa dialo, to sa dialo; 

toto všetko sa u nás v škole stalo 

S. Adamíková, 6. tr. 



Novinárske zručnosti našich žiakov 
 

 

Deň Zeme—22. apríl 

 Každoročne je jeden aprílový deň venovaný našej Zemi. 

Aby sme si zapamätali, že Zem treba ochraňovať, pani učiteľky si 

pre nás pripravili rôzne aktivity.  

 Najskôr sme všetci sledovali peknú prezentáciu, ktorú pre 

nás pripravila pani učiteľka  Šišanová. V nej sme sa dozvedeli          

o mnohých veciach, ktoré ohrozujú našu Zem. Potom sme  vypra-

covávali test z toho, čo sme si z prezentácie zapamätali. Okrem to-

ho sme museli  podľa obrázkov rozpoznávať rôzne kvety a byliny. 

 Prírodu by sme mali nielen ochraňovať, ale si ju aj vážiť. A to aj preto, lebo nám poskytuje 

veľa vecí, z ktorých môžeme žiť. Napríklad také ryby. Stačí ich len chytiť alebo uloviť. A to bola 

ďalšia disciplína, ktorú sme museli zvládnuť. V časovom limite sme museli chytiť čo najviac rýb. 

Nie živých, ale takých, ktoré boli vyrobené z uzáverov plastových fliaš. Bola to veľká zábava.  Ešte 

šťastie, že si mnohí priniesli aj desiatu, lebo inak by boli hladní. :-) 

 Na záver sme si obkresľovali ruky, maľovali ich žltými, červenými, ružovými a oranžovými 

farbami. Keď sme ich vystrihli, stali sa z nich slnečné lúče. Takto sme si pripomenuli, že Slnko je 

pre život na našej planéte veľmi potrebné. A nielen preto, že nám vylepší náladu.  

 Všetkým pani učiteľkám ďakujeme za super deň..                                        S. Kohút, 6. tr. 

 

Beseda s Jozefom Lenhartom alebo Čo sa nám páčilo 

 Mnohí si možno myslíte, že besedy so spisovateľmi sú nudné. No táto beseda taká určite 

nebola. Bola veľmi pekná a zaujímavá.  

 Na začiatku sa nám páčilo, že pán spisovateľ zo skromnosti takmer pred nami zatajil, že 

jeho kniha povestí Čierne zlato bola vyhlásená za najlepšiu knihu jesene 2012. Prezradila nám to 

až pani vydavateľka. Mnohých pomalšie pracujúcich žiakov potešilo, keď sa pán Lenhart priznal, 

že občas sa stane, že knihu nedokončí včas. Radosť mali najmä tí, ktorí si „dorábajú“ domáce 

úlohy pred hodinou. :-)  Hoci sme mali veľa otázok, na každú nám pán spisovateľ rád odpovedal. 

Boli sme veľmi radi, a to nielen preto, lebo sme sa nemuseli vrátiť na hodinu, ale hlavne preto, 

lebo nám hovoril humorné príhody zo svojho života. Sme radi, že na Slovensku máme takýchto 

spisovateľov.       S. Adamíková, S. Magulová, 6. tr. 



 

Výlet do Londýna 

 

 V stredu po veľkonočných prázdninách sme museli veľ-

mi skoro vstávať. 5:50 sme mali zraz pri futbalovom ihrisku a o 

šiestej sme už vyrazili na cestu. 

 Naša cesta viedla cez rôzne krajiny—Česko, Nemecko, 

Belgicko a Francúzsko. Vo Francúzsku sme nastúpili na trajekt, 

v ktorom sme sa usadili a trochu sa občerstvili. Do Veľkej Britá-

nie sme prišli na druhý deň o štvrtej hodine ráno. Cesta do Lon-

dýna trvala ďalšie dve—tri hodiny. V Londýne sme videli množ-

stvo zaujímavých stavieb a vecí. K rodinám sme prišli až večer. 

U rodín sme bývali po skupinkách. Každá rodina bola inej národnosti.  Prespali sme u nich a v 

piatok sme sa vydali objavovať krásy Londýna. Boli sme v múzeu voskových figurín Madame 

Tussauds. Bolo tam veľa slávnych (voskových) osôb. Ve-

čer sme išli metrom do centra na nákupy, z čoho sme mali 

veľkú radosť. Keď sme sa vrátili, dobre sme sa navečerali 

a išli sme spať. Na posledný deň nášho pobytu v Londýne 

sme sa všetci tešili. Dôvodom bolo to, že sme mali navští-

viť Londýnske oko.  Cesta k nemu bola zaujímavá. Stretli 

sme kačky, potápky, holuby, veveričky a množstvo iných 

zvierat.  Z vrchu Londýnskeho oka bolo vidieť celý Londýn. Bol to krásny výhľad. Potom sme 

išli na Oxford Street, kde bolo veľa obchodov. Po 

nákupoch nás veľmi boleli nohy, a tak sme nasadli do 

metra, ktoré nás priviezlo k autobusu. Londýnu sme 

mohli už len zamávať, pretože sme išli domov. V 

Anglicku sme čakali v prístave na trajekt, ktorým sme 

potom preplávali more a vo Francúzsku sme nasadli 

na autobus. Domov sme išli tou istou cestou, ktorou 

sme aj prišli.  

 Z Londýna si odnášame veľa pekných spomienok a zároveň všetci dúfame, že ho niekedy 

znovu navštívime.          

          Z.  Julinyová, 7. tr. 



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

 

Výroky zo školských lavíc: 

Z ktorej dynastie pochádzal uhorský kráľ Matej Korvín? 
Z dynastie havranov. Správne malo byť z dynastie Huňadyovcov. Havrana mal len na erbe.  
 
Ako môžeme zabrániť rozširovaniu infekčných chorôb?   

Dezinfekciou, deratizáciou a destináciou. Žiak myslel dezinsekciou. Teda aspoň dúfame. :-) 

 
Pani učiteľka, kde je tá... tá.... veľká lyžica? 

Žiačka hľadala na technike lopatu. :-) 

 

Na biológii zrejme objavil jeden žiak nové zviera. Viete ako sa volá? 

Krtok! 

 

A teraz trochu sci-fi. V ktorom roku vydal Ondrej II. Zlatú bulu? 

To viem! V roku 2222. Správne malo byť 1222. 

 

Ach, tie zvyky 

 

 Vo Veľkonočný pondelok som sa musela zobudiť skoro ráno, ak som nechcela jesť roz-

močený chlieb a piť mlieko zriedené obyčajnou vodou.   

 Musela som sa rýchlo obliecť, najesť sa  a vycikať. Potom som už len, zmierená so svojím 

osudom, čakala, čo sa bude diať.  Juj, myslela som si, že v izbe asi zapustím korene. Prví šibači 

prišli okolo desiatej hodiny. Bol to môj ujo a nejaký ďalší ujo. Zdržali sa u nás celkom dlho. Keď 

odišli, prišiel ocino  s dedkom. Vyšibali a pooblievali ma aj oni. Samozrejme, mali z toho náramnú 

radosť. Ja však nie! Aby to trochu odčinili, zobrali mňa aj sestru k našej prababičke. Hoci som 

nešibala, dostala som 5 eur. Vraj som si to vyšibala. Rozumiete tomu? Ja teda nie! Ale vzhľadom 

na zisk mi to ani tak veľmi nevadí. Od prababky sme išli k babke. Tam sme dostali samé sladkosti. 

Napadlo mi, že babka asi chce, aby som dostala cukrovku. Našťastie prišiel večer. A s ním i tá 

najlepšia vec na tomto dni. Sviečková na večeru. Mňam!  

 Keď som odchádzala do postele, myslela som si, že tomuto hrôzostrašnému dňu je ko-

niec. Bol to však omyl! Šmykla som sa na vode, ktorá stiekla zo šiat, čo sa sušili na radiátore... 

 

S. Adamíková, 6. tr. 

 



 

Detská chvíľka poézie 

 

Lastovička 

 

Raz jedna malá lastovička, 

bola v noci na pytačkách. 

Na druhý deň volajú ju malé, 

ktoré sa celý večer šantia v tráve. 

 

Volajú ju Evička, 

je to pekné lastovička. 

Malé sú až tri, 

ľúbia papať červy.  

 

Na jar doleteli sem, 

boli krásne ako sen. 

Boli veľké ako mama, 

hladné ako vrana. 

 

Tu prežili celé leto, 

na jeseň ich odfúkol vietor. 

Celú zimu boli v teple, 

na ďalší rok  znovu prileťte.  

 

R. Vráblová, 5. tr. 

 

 

Nevedko 

 

Narodil sa jeden synček, 

ktorý rástol ako mlynček. 

Za rok z neho bol už obor, 

bol aj väčší ako bobor. 

 

Nevedko nič nevedel, 

tak sa pýtal, čo je peľ. 

Tatko mu hneď odpovie, 

lebo on to všetko vie. 

 

Peľ zbierajú včielky, 

to by si mal vedieť, už si veľký! 

Tatko, a ako vyzerajú včielky? 

Včielky majú krídla a prúžky 

a vyzerajú skoro ako mušky. 

 

Nevedko sa rozbehne, 

že sa prejde po meste. 

Stretne jedného chlapca, 

pýta sa, na čo je práca. 

 

Práca je moc dôležitá, 

pre ľudí a pre človeka. 

Nevedko sa toľko spytoval, 

že sa mudrc z neho stal. 

 

M. Čárska, 5. tr. 

Ježko a jabĺčko 

 

Stretol ježko jabĺčko, 

pobozkal ho na líčko. 

Odniesol ho do hory, 

tam, do svojej nory. 

 

Ach, ty moje jabĺčko, 

dúfam, že chutíš sladučko. 

Ja tak chutím, sladučko 

ako červené jabĺčko. 

 

Dobre, hneď ťa zjem, 

len ťa do nory odnesiem! 

Prišiel ježko do nory, 

ale jabĺčko ušlo „do slobody“. 

 

Ježko hľadal celé dni, 

prehľadal tri svetadiely. 

Jabĺčko začalo veľmi hniť, 

povedalo, poď ma rýchlo zachrániť. :-) 

 

 

K. Čunčíková, 5. tr. 



 

Čokoládovňa v Kittsee 

 23. mája sme sa my, žiaci druhé stupňa, vy-

brali na ďalekú cestu. Až za hranice Slovenska—do 

Rakúska.  

 Cesta aj počasie sa nám naozaj vydarili. Vide-

li sme veľa zaujímavých vecí. Prechádzali sme cez 

most SNP, vedeli slávnu reštauráciu Ufo (mnohí pri 

pohľade na ňu premýšľali, kadiaľ sa tam ľudia dosta-

nú) a celkom zblízka sme zazreli turbíny veternej elektrárne. Keď sme sa približovali do cieľa 

nášho výletu, postupne sa  nám všetkým začali zbiehať slinky. 

 Najskôr sme si pozreli zaujímavú i 

vtipnú prezentáciu o práci v čokoládovni. 

Dozvedeli sme sa, že zamestnanci môžu 

pri svojej práci zjesť toľko výrobkov, koľ-

ko len zvládzu;  a že v čokoládovni pracu-

jú najmä Slováci a Maďari. Po prehliadke 

výrobných priestorov sme išli nakupovať 

do podnikovej predajne. Veľmi sa nám 

páčilo, že sme mohli všetko ochutnávať a 

potom sa rozhodnúť, čo si kúpime. Keď 

sme náhodou niektoré sladkosti vyjedli, predavači ich hneď doplnili.  

 Náš výlet pokračoval naspäť do Bratislavy, kde sme boli 

na výstave Giganty doby ľadovej. Niektoré tvory nám naozaj 

nahnali strach, a preto sme boli radi, keď sme sa opäť ocitli v 

súčasnosti—v nákupnom centre.  

 So zvýšenou hladinou cukru, ale i s pocitom spokojnosti 

sme sa šťastní vrátili domov. 

 

  Martin. Chalás, žiaci 6. tr. 
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Ranč na Striebornom jazere v Galante 

 Dňa 23. mája sme my, žiaci prvého stupňa,  išli na výlet do Galanty. Bolo tam veľmi super. 

Mali tam veľa zvierat. Videli sme koníky rôznych plemien, napríklad arabské a parkurské. Ukázali 

nám aj ich stajne. Dokonca tam bolo aj jedno malé žriebätko.   Na veľkých koňoch sme sa mohli  

povoziť. V  Galante sme videli tiež pštrosy emu i veľa kravičiek. Pracovníci nám ukázali, čím ich 

kŕmia a kde tieto zvieratá spávajú.  

 Potom sme sa venovali aj iným aktivitám.  Išli sme na vyhliadkovú vežu a videli sme malý 

vodopád.  Videli sme, kde sa cvičia koníky pred pretekmi, ale aj miesto, kde sa preteky konajú. Pá-

čil sa nám kolotoč pre koníkov—tam musia koníky behať.  Ako pamiatku si mnohí z nás kúpili 

magnetku alebo pohľadnicu. Výlet bol naozaj pekný.   

A. Tomanová, 3. tr. 

Autorka kresby: A. Tomanová 


