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Hurá, opäť prichádza 

jar! 

 
Jar je ročné obdobie medzi zimou a letom. Jar je obdobie,     

keď sa všetko roztápa a keď sú tu prvé snežienky. Jar je 

nádherná najmä vtedy, keď rozkvitnú kvietky. V tom čase je 

celá krajinka ako z rozprávky, všetko sa ligoce, pretože jarná 

rosa nikoho ráno neminie. V tomto období sa všetko prebúdza, 

všetko kvitne. Vtedy sa prebúdza zo zimného spánku a opäť sa 

začína vnímať tento krásny svet... 

 

 
 

 

Mesiac marec 

 
22. marec – Deň vody – Nezabudnime ani na DOD na našej škole. 

 

 

 

 

28. marec – Deň učiteľov – Milí učitelia, všetko najlepšie!  

 

 

 
Marec je najmä mesiacom knihy. 

Tip na dobrú knihu:  

 

 

kresba: Vanessa Vaksmundská, VII. B 

Text: redaktorka Lívia Halčinová       

kresba: Marietta Mihočová, VII. A   

kresba: Martina Husárová, VIII. D 

 

kresba: Perla Kubalová, V. B  

              Leona Demetrová, VII. B 

Text: šéfredaktorka Ema  
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Pár slov na úvod 
 
 

VZÁCNA  VODA 

 

Vzácny dar je naša voda,  

lebo jej je málo, 

šetriť musel každý z nás, 

ako sa len dalo. 

 

Zuzka, Jožko, Anička, 

už vám tečie vodička! 

Rýchlo si ju naberte,  

domov sa s ňou poberte. 

 

Na prechádzke po lesíku, 

napite sa bez ostychu. 

Veď najlepšia vodička,  

čistá je ako perlička.    

 

Oliver Pažák, II. C 

 

 

Ahojte, milí fišeráci! 

 

Takouto básničkou o vode Vás chcem privítať v druhom čísle. Dúfam, že ste sa pri prvom 

vianočnom čísle nenudili, ale teraz tu pre Vás máme nové veľkonočné číslo nášho Fišeráčika. 

Som veľmi rád, že noví redaktori Vás inšpirovali písať rôzne texty, básničky a rôzne iné dielka, 

ktoré si môžete prečítať na nasledujúcich stranách tohto časopisu. V tomto čísle nájdete všetko, 

o čo máte záujem. Ako isto-iste viete, v ponuke máme aj rubriky, ako napr. Život v našej škole, 

Receptárik, Mladý spisovateľ atď.  

Dúfam, že nám zostanete stále verní. 

Váš Fibor 

Autor úvodného slova: šéfredaktorka Emka 

                                             

 

 

kresba:  Martina Husárová, VIII. D 

 

maskot: Diana Svocáková, VI. C 

kresba: Perla Kubalová, V. B                    

Vanessa Vaksmundská, VII. B 
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Testovanie 5 

Všetci sa určite veľmi dobre pamätáte, ako sme my, vaši piataci, písali 25. 11. testy s názvom Testovanie 5. 

Naše výsledky prišli až v januári, a práve preto vám chcem v tomto čísle priblížiť, ako sme tento náš veľký deň 

zvládli. Deň pred testovaním nás pani učiteľka rozdelila do rôznych skupín a ja som bola veľmi smutná, že 

nebudem so svojou kamarátkou v jednej a tej istej triede. Náš deň ale prebiehal tak, že sme prišli do školy, 

prezliekli sme sa a šli sme do triedy. Najprv sme písali matematiku. Na začiatku testovania nám pani učiteľka 

povedala, aby sme nestresovali, lebo test napíšeme zle. Pripomenula nám aj, že sa nemáme ponáhľať a aby sme 

číslice poriadne vpisovali do odpoveďových hárkov, lebo testy opravujú počítače. Po úvodných slovách sme 

začali písať. Ja som zo začiatku robila úlohy ako po masle, ale potom už úlohy boli ťažšie a ťažšie. Desať minút 

pred ukončením testu nás pani učiteľka upozornila, že pomaličky máme končiť. Keď sme skončili matematiku, 

mali sme prestávku, ja som išla ku kamarátke, lebo som chcela vedieť, ako to zvládla. Prešla prestávka a do 

triedy prišli opäť dve pani učiteľky – jedna, ktorá nám rozprávala, ako máme písať do hárkov písmenká 

a druhá, ktorá na nás dávala pozor. Druhý test bol zo slovenčiny. Desať minút pred ukončením testu nás pani 

učiteľka upozornila, že pomaličky máme končiť. Keď sme už skončili, tak sme mohli ísť domov. Cestou 

domov som uvažovala nad tým, ako som tie testy napísala. Myslela som si, že som ich napísala zle, ale 

nakoniec to veľmi dobre dopadlo. Výsledky boli veľmi dobré. 

                                                                     Text: redaktorka Dominika Halčinová                                                                                                                  

Relikvie sv. Terezky 

V pondelok 18. 1. 2016 sme išli s rehoľnou sestrou do kostola pozrieť sa na relikvie svätej Terezky. Kým sme 

sa dostali k relikviám, museli sme vystáť dlhú radu. Keď sme sa dostali 

k Terezkiným relikviám, zobrali sme si lupienok z ruže a potom sme 

dostali kartičku, na ktorej bolo napísané: ,,Boh mi nemôže zoslať žiadnu 

skúšku, ktorá by bola nad moje sily.“ 

Potom sme položili lupienok k relikvii a mohli sme sa dotknúť skla, 

v ktorom bola truhla s relikviami. Prežehnali sme sa, vyšli sme z kostola 

a všetci sme išli do školy. Keď sme prišli do školy, posadali sme si do 

lavíc a začali sme sa rozprávať o tom, čo sme videli. Keď sme sa 

dorozprávali, rehoľná sestrička nám rozdala knižky o tom, ako svätá 

Terezka žila. Bol to veľmi pekný zážitok.  

 

Text: Naďa Mačičáková, Katarína Horná, Miriama Nahalková, Petra Konfalová, V. C 

 

 

Karneval 

Aj tento rok sa konal karneval, a to 29. 1. 2016. Zúčastnil sa ho 

iba prvý stupeň. Prezliekali sa do rôznych masiek,  napr.:  za 

princezné, super hrdinov, strašidlá, pirátov, dokonca aj za Pipi 

a rôzne iné masky... Dokonca aj učiteľky sa prezliekli. 

Tancovalo sa, hrali sa rôzne hry a súťaže s balónmi...              

fotka: archív ZŠ 

fotka: archív ZŠ fotka: archív ZŠ 
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Bola aj  tombola. Vyhrať mohli rôzne ceny, napr.: farbičky, lopty, hračky... Dídžeja robil náš pán 

školník . 

Už teraz sa deti tešia na ďalší karneval a dúfajú, že bude tiež taký dobrý.  

 

Text: redaktorka Kaja 

 

 

Zážitky z lyžiarskeho výcviku 

Tento rok a myslím si, že aj po minulé roky bol lyžiarsky výcvik 

úžasný. Ja so svojimi spolužiakmi sme sa cítili ako na prázdninách. 

Veľká škoda, že už skončil, ale rozhodla som sa, že sa s vami 

o moje zážitky podelím, a to z pohľadu žiaka, ktorý vie lyžovať. 

Náš lyžiarsky bol zaujímavý tým, že nezačínal ako obvykle 

pondelkom, ale stredou a trval 5 dní, presne od 3. 2. do 9. 2. 2016. 

Každý deň som zažila niečo nové, a preto lyžiarsky výcvik 

rozoberiem po jednotlivých 

dňoch: 

Streda: Na tento deň som sa tešila už hádam od piateho ročníka a veru 

mala som prečo, lebo tento deň bol hádam najlepší zo všetkých. Ráno po 

nás prišiel taký malý mikrobus, do ktorého sme sa ani všetci nezmestili. 

Niektorí spolužiaci museli sedieť na schodíkoch, ale aspoň bola zábava. 

Lyžiarsky výcvik sme mali v lyžiarskom stredisku Kubachy alebo ešte 

sa to stredisko volá Kubašok. Nachádza sa v dedine Spišské Bystré. 

A teda hneď, ako sme dorazili, začali sme sa prezúvať do lyžiarok. To 

ste mali vidieť! Tým, ktorí ich ešte nemali na sebe, tak trošku, no teda 

trošku viac im to nešlo, tak sme im my „skúsení lyžiari“ trochu pomohli. 

Keďže ja už lyžujem nejaké tie roky, dávno to už viem. Rozdelili sme sa 

na lyžiarov a nelyžiarov. My, teda lyžiari, sme najskôr podstúpili 

rozcvičku a potom sme sa vyviezli vďaka vleku až na samý vrchol. Musím 

uznať, že som bola trošku v strese, aby som na prvej jazde nespadla a nestrápnila sa, ale našťastie sa nič také 

nestalo. V tento deň bol najkrajší výhľad na zasnežené Tatry, aj keď okrem svahu sneh vôbec nebol. Vyzeralo 

to trošku zvláštne. Odfotili sme sa na kopci a prvú jazdu sme išli pekne za sebou, všetci sme nasledovali pani 

uč. Juraškovú, lebo ona bola naším inštruktorom. Po určitom čase sme mali povinnú prestávku, kedy sme sa 

mohli najesť, napiť, prípadne si kúpiť nejaké jedlo v bufete, ktorý bol naozaj pekný. Po prestávke sme sa zase 

pustili do lyžovania a ďalšie prestávky už boli dobrovoľné. Lyžovali sme asi do 13:00.  

Štvrtok: Tento deň sme opäť ráno nastúpili do autobusu plní očakávania. Ani tento deň nás nesklamal, aj keď 

niektorí mali svalovicu a boleli ich nohy. V  tento deň už síce nebol taký pekný výhľad, ale aj tak sa nám deň 

páčil. Po prestávke už niektorí šikovní začiatočníci išli na veľký vlek. Pani učiteľka ich ešte trochu „doladila“ 

a už aj oni lyžovali ako my, síce boli o trochu pomalší, ale išlo im to výborne. Niektorí spolužiaci sa stihli 

skamarátiť s pánom učiteľom Babejom.  

Piatok: Tento deň bol ale iný ako predošlé, pretože po prvej prestávke už prišli na veľký vlek aj naši kamaráti, 

ktorí sa ešte len učili lyžovať. Musím vám prezradiť, že sa strašne báli, aj keď neviem prečo, lebo všetci to 

zvládli. Síce na prvej jazde na vleku niektorí spadli, ale na ďalších jazdách išli bezchybne. Po zopár jazdách ma 

pani učiteľka poprosila či by som si nespravila zopár jázd s mojou kamarátkou Livčou, lebo síce jej to ide 

veľmi dobre, ale mohla by skúsiť lyžovať rýchlejšie. Samozrejme, súhlasila som. Musela som však o dosť 

spomaliť, ale nemala som s tým žiadny problém. Piatok znamenal aj víkend, a to bolo super, lebo ma fakt boleli 

nohy a potrebovala som oddych. 

Pondelok: Začiatočníci sa už lyžovali na veľkom vleku. Niektorým to išlo lepšie, iným horšie, ale všetci už 

vedeli celkom dobre lyžovať. Jasné, že boli aj pády, dokonca aj ja som dvakrát spadla. Tento deň bol pre mňa 

Kresba: Nina Kubalová, IX. C 

fotka: archív ZŠ 

 

fotka: archív ZŠ 
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žiaľ posledným, pretože som v utorok išla na okresné kolo dejepisnej olympiády, ale nevadilo mi to, lebo aj tak 

som už mala dosť. Aj keď ma možno trochu mrzelo, že som sa nezúčastnila pretekov, ale aspoň som sa mohla  

rozlúčiť so svahom a poriadne si to vychutnať. Vďaka lyžiarskemu výcviku mám ozaj nezabudnuteľné zážitky, 

na ktoré budem dlho spomínať. 

                                                                                                                                                  Text: redaktorka Nina Sojáková      

 

Fašiangy 

Ako určite viete, fašiangy sú obdobím od Troch kráľov až po Popolcovú stredu. Je to obdobie veselosti, zábavy. 

Nosia sa rôzne masky, napríklad zvieracie, démonické a turoň. Viete, čo 

je turoň?  Je to maska býka. Robia sa zabíjačky a pod. Na našej škole sa 

každoročne cez fašiangy venujeme rôznym tradíciám – máme karneval, 

pyžamový deň a pochovávanie basy. Basa sa pochovávala v deň pred 

Popolcovou stredou ráno od pol ôsmej do ôsmej. Pochovávanie basy 

predsa nemôže byť bez spevu a hudobných nástrojov. Hrali tam dve 

flauty, dvoje huslí, akordeón, violončelo a saxofón. Spievali sa 

pesničky, napríklad: A od Prešova, Tam okolo Levoči a hlavne 

Fašiangy, Turíce. Dúfam, že sa vám táto tradícia páčila a že si ju 

zopakujeme aj v ďalšom roku. 

                                                                                                                 

                                                  Text: redaktorka Mima  

 

Pyžamovo-teplákový deň  

Po vianočných prázdninách sa nám určite nechcelo ísť do školy, no keď sme sa dozvedeli, že budeme mať 

pyžamovo-teplákový deň, veľmi sme sa tešili. Tento deň sa konal 2. 2. 2016. Zúčastnila sa ho celá škola. Cez 

tento deň sme sa mohli obliecť do pyžám alebo teplákov. Aj 

učitelia prekvapili a prišli v teplákoch a pyžamách. Cez 

prestávky sme tancovali na chodbe pri hudobnej triede. Cez 

hodiny si každá trieda vymyslela svoj vlastný program, napr. 

mohli pozerať filmy alebo počúvať hudbu atď. My sme cez  

hodiny pozerali film. Cez tretiu hodinu sme mali v telocvični 

program, v ktorom sa nám predstavil folklórny súbor 

Maguráčik. Po vyučovaní bola v telocvični diskotéka, na 

ktorej sa hrali aj súťaže. Myslím si, že sa každému program 

páčil. 

Text: redaktorka Sofia  

 

 

A keďže v tento deň sa naozaj zabávala celá škola, boli sme zvedaví, ako tento deň vnímali ostatní naši žiaci. 

Keď sme ráno prišli do školy, všetko bolo iné. Triedy boli vyzdobené, učitelia veselší. Všetci sme boli dobre 

naladení. Počas celého vyučovania sme sa zabávali. Na tretej hodine sme mali skvelý program.  Po vyučovaní 

sme zostali so spolužiakmi v triede a pozerali film. Následne sme hrali rôzne zaujímavé hry. Neskôr sme si 

pustili  pesničky a začali sme tancovať. Všetci sme sa cítili príjemne. Mali sme oddychové prestávky na 

občerstvenie.  

žiaci III. A, fotka: archív ZŠ 

fotka: archív ZŠ 
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V tento deň sme mali možnosť odfotiť sa s niektorými učiteľmi a pani riaditeľkou. Bol to nezabudnuteľný 

a úžasný deň plný radosti. Som rada, že máme takú úžasnú školu.   

  

 

Podľa môjho názoru bol tento deň úžasný. Aj keď sme sa mali cez uvedený deň učiť, nebola to celkom pravda: 

prestávky sme si užívali pred učebňou hudobnej výchovy a dokonca sa k nám pridala aj pani riaditeľka. 

Poobede zorganizoval p. uč. Babej  rôzne športové aktivity a naše triedne učiteľky  zorganizovali program pre 

svojich žiakov. Napríklad v našej triede sme pozerali horor a jedli pizzu, ale aj keď ho ostatní strávili 

akokoľvek odlišne, dúfam, že ste si ho užili rovnako ako ja.  

Text: Róbert Hotáry, VIII. D 

 

Ráno vstať, ostať v pyžame, vziať desiatu... Hm. Už len pri tejto 

predstave sme si pomysleli, že by to bolo fajn. A čím bol tento deň 

taký zaujímavý? No len tak vidieť učiteľov v pyžame nie je až taká 

samozrejmosť. Sama som bola prekvapená, že sa na to dali. Myslím 

si, že tento deň bol skvelo zorganizovaný a super prežitý. Znovu sme 

zažili veľa krásnych zážitkov, na ktoré my ako deviataci budeme 

ešte dlho spomínať.  

Text: Tímea Poľanovská, IX. D 

 

 

Otvorenie multifunkčného ihriska 

10. 2. 2016 naša škola otvorila nové multifunkčné 

ihrisko. Na jeho otvorení sa okrem nás, žiakov a 

učiteľov, zúčastnil aj primátor mesta Kežmarok Ján 

Ferenčák, aj samotný predseda vlády Robert Fico. 

Privítali sme ich, ako sa patrí – zúčastnení žiaci 

zaspievali školskú hymnu, Katarína Vosovičová, žiačka 

VIII. D triedy, predniesla príhovor a prváčikovia 

zatancovali. Toto všetko spôsobilo vynikajúcu náladu aj 

napriek zlému počasiu. Nakoniec pán premiér prestrihol 

spolu s našou riaditeľkou červenú stuhu a žiaci vypustili  

do neba balóny. Sme vďační, že štát aj mesto prispeli na 

toto multifunkčné ihrisko, preto ešte raz ďakujeme 

všetkým, ktorí sa zaslúžili o jeho výstavbu. 

Text: Róbert Hotáry, VIII. D 

 

žiaci 5., 6. a 7. ročníka, fotka: archív ZŠ 

fotka: archív ZŠ 

Text: Dominika Slovíková, VII. B 

žiaci V. B triedy, fotka: archív ZŠ 
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olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

                                                                                                                 geografická olympiáda 

                              biologická olympiáda 

                                                                                                 matematická olympiáda 

  „...a Slovo bolo u Boha“ 

                                                                   dejepisná olympiáda 

Šaliansky Maťko 

 

Šaliansky Maťko 2016 

Aj tento rok sa na našej škole konala súťaž s názvom Šaliansky  Maťko. Presne si 

pamätám deň súťaže, pretože aj ja som sa zúčastnila a odniesla si ďalšie nové 

skúsenosti. Konala sa v pondelok 14. 12. Po prvýkrát súťažiaci nerecitovali v žiadnej 

z tried, ale v našej školskej knižnici a myslím si, že to takto bolo lepšie. V tento deň 

súťažila druhá aj tretia kategória. V rámci II. kategórie súťažili žiačky 4. a 5. ročníka.  

Z tejto kategórie vyhrala a zároveň nás v okresnom kole reprezentovala Lenka 

Szabóová  z V. B triedy. Táto žiačka v ďalšom kole získala 3. miesto. V tretej 

kategórii – 6. a 7. ročník vyhral Patrik Pospíšil zo VI. B triedy. Ten sa v okresnom 

kole umiestnil na 2. mieste.                                                                             

Každý umiestnený žiak či už v školskom alebo okresnom kole  dostal krásny diplom 

s vecnou cenou. Tak napríklad ja som v rámci školského kola vyhrala druhé miesto 

a získala som kalendár. 

 

Text: redaktorka Nina Sojáková                      , fotky: archív ZŠ 

 

OSJL (olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry) 
 

Ročníky: 8. – 9. ročník 

Účastníci: Ja (Katarína Vosovičová) 

Kolo: školské, okresné, krajské 

Umiestnenie: školské – 1. miesto 

                       okresné – 1. miesto 

                       krajské –  3. miesto 

 

GO (geografická olympiáda)   
 

Na základnej škole Nižná brána sa uskutočnilo 4. 2. 2016 okresné kolo geografickej olympiády. Samozrejme, 

zúčastnili sa aj žiaci našej školy. Vo všetkých troch kategóriách naši žiaci obsadili prvé miesta. V kategórii 5. 

ročník to bola Lenka Poľanovská z V. B, v kategórii 8. – 9. ročník Pavol Vilček z IX. C a v kategórii 6. – 7. 

ročník Jakub Uhrin zo VII. C. Opýtali sme sa Jakuba, aký mal pocit z olympiády. 
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1. Pripadali ti úlohy ťažké alebo ľahké? Riešili sa ti dobre? 

Jakub: Niektoré boli ľahké, iné ťažké, záležalo od typu úlohy. Riešili sa mi celkom dobre. 

2. Ako si sa cítil, keď si sa dozvedel, že si prvý? 

Jakub: Veľmi dobre, pretože som uspel. 

3. Tešíš sa na ďalšie kolo?  

Jakub: Áno, veľmi. 

Ďakujeme za interview a Jakubovi aj Paľovi prajeme veľa úspechov v ďalšom 

kole. 

 

BIO (biologická olympiáda)    
 

Naša spolužiačka Zuzana Dindová z VIII. D triedy sa zúčastnila a úspešne 

obhájila našu školu na okresnom kole biologickej olympiády v Levoči, ktoré sa 

konalo 3. 2. 2016. Zuzka sa umiestnila na prvom mieste a pokračuje v krajskom 

kole. Zvíťazila v projektovej časti a pripravovala ju naša pani zástupkyňa 

riaditeľky školy. Opýtali sme sa Zuzky, ako sa cítila na olympiáde. 

 

1. Prečo si sa rozhodla ísť, robiť a venovať sa biologickej olympiáde? 

Zuzka: Pretože ma biológia veľmi baví. 

2. Ako sa ti prezentovalo? 

Zuzka: Na začiatku som mala trému, pretože som prezentovala aj v niektorých triedach našej školy, ale na 

olympiáde mi to išlo ľahšie. 

3. Čakala si prvé miesto? 

Zuzka: Nie, bola som milo prekvapená. 

Zuzke držíme palce na krajskom kole. 

 

MO (matematická olympiáda)   
   
Dňa 19. 1. sa konalo na našej škole okresné kolo MO v 5. a 9. ročníku. V kategórii 5. ročníka naši žiaci z V. C 

obsadili prvé tri miesta. Na prvom mieste sa umiestnila Katarína Horná z V. C. Z 9. ročníka taktiež prvé tri 

miesta patrili Fischerke a prvé miesto konkrétne Eduardovi Rímskemu z IX. D. 

Gratulujeme aj všetkým ostatným zúčastneným a umiestneným.  

 

 „...a Slovo bolo u Boha“ 
 

Dňa 23. januára tohto roku sme sa spolu s Jakubom Lesným 

a sestričkou Hovancovou vybrali do Popradu na krajské kolo 

recitačnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha.“ Bola to síce sobota, ale aj 

tak tam bolo super. Súťažilo sa v 5. kategóriách celé doobedie. Potom 

sme mali zabezpečenú stravu a vyhodnotenie. Ja som získala Cenu 

poroty a náš spolužiak Jakub získal prekrásne 1. miesto a postupuje na 

celoslovenské kolo do Bratislavy. Vyspovedali sme Jakuba, aký pocit 

mal zo súťaže. 

1. Páčili sa ti priestory súťaže? Recitovalo sa ti dobre? 

Jakub: Priestory boli super, bolo vidno, že si dali záležať. Recitovalo sa mi dobre. 

2. Ako si sa cítil, keď oznámili tvoje meno na prvom mieste? Čakal si víťazstvo? 

Jakub: Bol som prekvapený, lebo som to nečakal. 

3. Tešíš sa, že si postúpil do ďalšieho kola? 

Jakub: Z jednej strany sa teším, pretože rád recitujem, no z druhej strany nie, pretože je s tým veľa práce. 

Ďakujeme Jakubovi za interview a držíme palce v Bratislave. 

 

fotka: archív ZŠ 

fotka: archív ZŠ 
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Dejepisná olympiáda 

Dňa 9. 2. 2016 sa konalo okresné kolo dejepisnej 

olympiády. V kategórii C – 9. ročník sa na 2. mieste 

umiestnil Dávid Sladký z IX. B, v kategórii D – 8. 

ročník sa na 4. mieste umiestnila Lívia Krempaská z 

VIII. C a na 6. mieste Adam Džadoň z VIII. B, v 

kategórii E – 7. ročník sa na 2. mieste umiestnila Nina 

Sojáková zo VII. B triedy, v kategórii F – 6. ročník 

sa na 1. mieste umiestnila Miriam Vengliková a na 2. 

mieste Sandra Sosková. Obidve dievčatá sú zo VI. C 

triedy. Do ďalšieho krajského kola postúpili Nina 

Sojáková a Dávid Sladký.  

 

Pár otázok sme položili Nine Sojákovej.  

1. Ako dlho si sa pripravovala? 

Nina: Na okresné kolo som sa pripravovala tak asi mesiac. 

2. Mala si trému? Bála s sa neúspechu? 

Nina:  Neúspechu som sa bála veľmi a trému som zo začiatku trochu mala, ale 

keď som zistila, že otázky nie sú ťažké, tréma zo mňa opadla. 

3. Čo sa ti riešilo najľahšie z kategórií úloh? 

Nina: Najlepšie sa mi riešil monotematický celok. 

Ďakujeme za rozhovor  a držíme palce. 

 

Text: šéfredaktorka Katka 
 
 

 

 
 

Našim deviatakom a ôsmakom sa už kráti čas na výber stredných škôl a gymnázií. My sme sa boli 

povypytovať, ako sa naši žiaci rozhodli.... 

Vyspovedali sme 4 žiakov z každého ročníka a urobili sme jednu štatistiku. 

 

Naši ôsmaci + štatistiky 
 

VIII. C – Norbert Mojsej 

VIII.D – Lívia Marková 

 

fotka: archív ZŠ 

fotka: archív ZŠ 
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Na ktorú školu/ na ktoré gymnázium ideš? 

VIII. C – Gymnázium bilingválne v Žiline, ktoré je zamerané na španielsky jazyk. 

VIII. D – Na Bilingválne gymnázium Michala Hodžu v Sučanoch, ktoré je zamerané na anglický jazyk. 

 

Prečo si si vybral/a práve túto školu? 

VIII. C – Lebo je to dobrá škola a rád by som sa naučil rozprávať španielsky. 

VIII. D – Lebo ma zaujala výučba v anglickom jazyku. 

 

Kedy si sa rozhodol/la  pre túto školu alebo celkovo pre odchod zo základnej školy? 

VIII. C – Počas zimných prázdnin.  

VIII. D – Rozhodla som sa v 6. ročníku. 

 

Štatistiky 

VIII. A – 0 žiakov odchádza 

VIII. B – 0 žiakov odchádza 

VIII. C – 1 žiak odchádza 

VIII. D – 7 žiakov odchádza 

 

Naši deviataci 
IX.A – anonymný žiak 

IX.B – Nikola Kokyová 

IX.C – Pavol Vilček 

IX.D – Michaela Štecová 

 

Na ktorú školu/ na ktoré gymnázium ideš? 

IX.A – Uvažujem nad Gymnáziom P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a Obchodnou akadémiou v Poprade. 

IX.B – Konzervatórium Timonova 2 v Košiciach 

IX.C – Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 

IX.D – Gymnázium Kukučínova v Poprade 

 

Prečo si si vybral/a práve túto školu? 

IX.A – Obchodnú akadémiu preto, lebo ma baví matematika a dokáže ma pripraviť na ekonomickú školu. 

Gymnázium je preto až na druhom mieste, lebo biológia ma veľmi nebaví. 

IX.B – Ak to dokončím, chcem byť učiteľkou. 

IX.C – Pretože je blízko môjho bydliska, nemusím ďaleko cestovať a je dobrá. 

IX.D – Pretože sa tam veľmi dobre rozvíjajú prírodné vedy a taktiež zameranie na telesnú a športovú výchovu. 

 

Na čo sa najviac tešíš? 

IX.A – na nových ľudí, spolužiakov, ale aj na vyrovnanú, resp. rovnakú úroveň 

IX.B – na internát 

IX.C – neviem 

IX.D – na to, že začnem ďalšiu fázu života, blížim sa k vysokej škole, k dospelosti... 

 

 

Text: šéfredaktorka Katka 
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Pod lupou 
 

Vianočný program na našej škole  - Pipi Dlhá Pančucha sa pripravuje 

na Vianoce 
 

Tak ako aj po iné roky, tak aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnilo vianočné vystúpenie. 

Tohtoročný vianočný program sa konal 16. 12. 2015 pre rodičov 

a verejnosť, no pre nás, žiakov, sa konal 17. 12. 2015. Celým 

vianočným vystúpením nás sprevádzala naša známa kamarátka Pipi 

Dlhá Pančucha.  Pipi nám rozprávala príbeh o tom, ako išiel jej otec 

do Afriky a ona mala ísť s ním, ale rozhodla sa, že ostane so svojou 

opicou, koňom, ale najmä so svojimi kamarátmi Anikou a Tomym. 

Pipi sa nám v priebehu deja rozhodla, že pôjde do školy, ale len kvôli 

tomu, aby aj ona mala svoje prázdniny, no nevydržala tam dlho, lebo 

škola ju veľmi nebavila. Na Vianoce mala byť pôvodne sama, ale 

spomenuli si na ňu jej kamaráti, ktorí prišli za ňou a spolu oslávili 

Vianoce v jej vile – vilôčke.    

Samozrejme, aj my sme sa boli pozrieť na tento výnimočný program a veľmi sa nám páčil. Popritom sme p. uč. 

Zimovej položili zopár otázok... 

Ako dlho vám trvalo vymyslieť tento program? 

Vymýšľala som ho asi tak jeden mesiac. 

2. Bolo ťažké napísať tento scenár? 

Áno, bolo. 

3. Pomáhal vám niekto napísať spomenutý 

scenár? 

Nie, písala som ho sama. 

4. Ste spokojná s tým, ako to žiaci zahrali? 

Áno, zahrali to výborne. 

5. Prečo práve Pipi Dlhá Pančucha? 

Lebo je to veselá postavička, hrdinka z detskej knihy, 

ktorú som už poznala.  

6. Viete aj koľko žiakov účinkovalo v programe? 

Účinkovalo ich vyše 200. Boli to žiaci z prvého a 

druhého stupňa. 

8. Ktoré pani učiteľky pripravovali deti na tento program? 

P. uč. Maláková sa zamerala na dramatizáciu textu, kulisy vytvárali žiaci z VIII. D pod vedením p. uč. 

Gallikovej a Malákovej, jednotlivé tanečné a spevácke čísla nacvičili žiaci z IV. A (p. uč. Lučanská), I. B (p. 

uč. Kriššáková), žiaci z VIII. A (p. uč. Cermanová), žiaci z II. A (p. uč. Vančová), pani Haberová, žiaci z III. C 

(p. uč. Tóthová), z I. C (p. uč. Koreňová), žiaci z VII. C (p. uč. Cermanová), žiaci z Muzikusu, p. uč. 

Svocáková, žiaci z III. B (p. uč. Gallová), žiaci z VI. C (p. uč. Jurašková, pani Kotoučková) a, samozrejme, ja 

v spolupráci s p. uč. Fabiniovou, Taligom a pani riaditeľkou, ale aj žiaci z VII. A. P. uč. Halčin sa postaral 

o videozáznam. Dúfam, že som na nikoho nezabudla.  
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9. Stretneme sa ešte niekedy s Pipi? 

Určite na Deň matiek pri pokračovaní ďalších dobrodružstiev s Pipi. 

10. Aké ste mali ohlasy na vianočný program? 

Výborné, ľuďom sa to páčilo, ale aj deťom. 

11. Dostávali rodičia aj nejaké darčeky? 

Rodičia dostali medovníky, ktoré vyrobili žiaci. 

12. Odstupom času chceli by ste niečo v programe zmeniť? 

Nie, nič. 

 

Interview: redaktorky Adela a Sofia, fotky: archív ZŠ 

 

Interview s Pipi Dlhou Pančuchou 
 

Ako ste si už určite všimli v našej rubrike Pod lupou vedieme rozhovor nielen s učiteľmi, ale aj s našimi 

výbornými pani kuchárkami. Stále sa snažíme mať pre vás niečo na pobavenie, ale aj získať zaujímavé 

informácie o našich pani učiteľkách, žiakoch.. Tentokrát sme vyspovedali aj žiačku Annu, našu 

šéfredaktorku, ktorá hrala Pipi Dlhú Pančuchu. 

 

Bavilo ťa hrať Pipi? 

Áno, veľmi. 

Ako dlho ste nacvičovali tento vianočný program? 

Dva mesiace. 

Čo sa ti na vystúpení páčilo najviac? 

Spolupráca s úsmevom a bez trémy. 

A čo hovoríš na svojich ,,kolegov“ Tomyho a Aniku? 

Sú strašne šikovní, milí a sme kamaráti. 

Ako si zvládala celé vystúpenie? 

Ale tak v pohode. 

Podieľala si sa na výzdobe (napr. kreslila alebo tak)? 

Pomáhala som dávať dole výzdobu. 

Aké bolo publikum, páčilo sa ti ich správanie? 

Tlieskali, keď bolo treba, veľmi ma to povzbudilo. 

Bolo pre teba ťažké sa naučiť texty a celkovo vystupovať? 

Zo začiatku  som si nevedela nájsť čas, ale potom som sa to naučila a nebolo to ťažké. 

Ako si zvládala, keď ti nebolo najlepšie, čo si si pomyslela? 

Cítila som sa zle, lebo som bola chorá, ale pri pohľade na publikum a moje červené oči som vedela,  že to 

musím dať. 

Čo ťa motivovalo? 

Motivovalo ma publikum, rodičia a spolužiaci, ktorí 

čakali na nejaký výkon. 

Mala si dlhý scenár? 

Áno. 

Bavilo ťa hrať s účinkujúcimi predstavenie? 

VEEEEEEEEEEEEĽMI. 

 

Interview: šéfredaktorka Ema Hetešová                                    

 

fotka: archív ZŠ 

fotka: archív ZŠ 
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Vianočný dar 

 
Nezabudli sme ani na naše kuchárky.... 

 

Milé pani kuchárky, počuli sme, že ste dostali v predvianočný čas 

vianočný dar. Sú naše informácie správne? 

Áno, dostali sme pračku. 

Kto vám venoval tento dar? 

Mesto Kežmarok. 

Je táto pračka využitá? 

Áno, je využitá na 100 %. 

Mohli by ste nám prezradiť na čo konkrétne? 

Uteráky, obrusy, utierky, pracovné ošatenie, dresy. 

Máte z nej radosť? 

Áno, pomáha nám veľmi. 

Myslíte si, že by ste mohli dostať nejaký vianočný dar aj 

nabudúce? 

Áno, chceli by sme sušičku. 

 

 

PS: Pani kuchárkam veľmi pekne ďakujeme za tieto zaujímavé informácie. 

 

Autorka otázok: redaktorka Nina Sojáková   

Interview zrealizovali: redaktori Adam a Dominik   

Fotka: Dominka Slovíková, Kamila Slameňová, VII. B 

 

 

Interview s pani riaditeľkou – PaedDr. Ivetou Slovíkovou 

Milí čitatelia! V tomto čísle sme vyspovedali ešte našu pani riaditeľku PaedDr. 

Ivetu Slovíkovú. A prečo? Pretože naša pani riaditeľka prijala pozvanie od 

PÁNA PREZIDENTA. A to je už niečo ! Dúfame, že vás tento špeciálny 

rozhovor zaujme a prečítate si ho až do samého konca. 

 

Kde ste sa s pánom prezidentom stretli? 

Strela som sa s ním 20. januára 2016 v Prešove. Z kancelárie prezidenta 

republiky som dostala pozvánku na diskusiu o Slovensku s osobnosťami 

Prešovského kraja. 

 

Ako na vás pán prezident pôsobil? 

Ako každý normálny človek s úsmevom na tvári, uvoľnený a pohodový. 

 

 

 

O čom ste sa rozprávali? Ak to nie je tajomstvo . 

Viedla sa diskusia o školstve. Mne sa osobne nepáčilo vyjadrenie stredoškolských pedagógov, že základné 

školstvo je „skostnatené“ a že vás my, teda učitelia základných škôl, nič neučíme do praxe. Pýtala som sa aj 

pána prezidenta na jeho názor, či si to o nás tiež myslí. Vyjadril sa, že určite nezdieľa uvedený názor, najmä čo 

fotka: archív ZŠ 

 

fotka: archív ZŠ 
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sa týka vedomostnej úrovne. Ani ten výraz sa mu nepáčil. Školstvo podľa neho skôr potrebuje materiálnu 

pomoc. 

 

Boli ste tam sama alebo boli tam aj iné osobnosti? 

Na toto stretnutie prišlo okolo 150 účastníkov. Diskusia trvala 1 hodinu. 

Do diskusie bolo zapojených len 7 ľudí. 

 

Spoznali ste tam niekoho? 

Boli tam ľudia zo všetkých oblastí: školstvo, ekonomika, kultúra ... 

 

 

Porozprávali ste sa s pánom prezidentom aj osobne? 

V rámci diskusie som sa s ním mohla osobne porozprávať – položila som mu už uvedenú otázku o základných 

školách, ale, samozrejme, každá takáto diskusia sa musí riadiť tzv. protokolom, ktorý presne nariaďuje koľko 

otázok môžeme položiť a aký je časový limit na diskusiu. 

 

Tykáte alebo vykáte si s pánom prezidentom? 

S pánom prezidentom si vykám. 

 

Zobrali ste si z tejto diskusie niečo do života? 

Každé stretnutie vlastne samo o sebe obohatí človeka  

Ďakujeme za príjemné interview.  

                              

Interview a ostatné fotky:                                                                

šéfredaktorky  Anna a Emka  

 

Tombola  2. kolo 
 

Ako iste mnohí viete, v minulom čísle sme tu mali tombolu. Kvôli nízkej účasti 

získali vecné ceny len žiaci z druhého ročníka a aby sme motivovali aj ostatné 

deti, rozhodli sme sa, že odmeníme nie tri, ale štyri deti. Našimi víťazmi sa 

stali:   

1. Adamko Vyrostek z II. C 

2. Jakub Straško z II. B 

3. Liana Povecová z II. C 

4. Filip Roth z II. C 

 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť.  

 

 

Pripájame aj otázky ďalšieho kola a dúfame, že sa vám budú riešiť príjemne. Otázky riešte len v rámci svojho 

ročníka. Nezabudnite, odmenou sú vecné ceny! A tu máme otázky druhého kola: 

 

1. ročník 

1. Koľko je 2 + 8?      2 + 8 =___ 
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2. Koľko slabík má slovo MAČIČKA?    A) 4 

                                                                    B) 3 

                                                                    C) 5 
 

3. Aké ročné obdobia poznáme?         A) jar, leto, jeseň, zima 

                                                               B) jar, teplo, jeseň, zima 

                                                               C) predleto, leto, predzima, zima 

3. ročník 

1. Jedna hodina má:  a) 60 minút 

                                    b) 50 minút 

                                    c) 24 minút 

 

2. Oprav vetu a napíš ju správne: Dnes som si kupila styri zuvacky a dva cukriky. 
 

________________________________________ 

 

3.  Čo je väčšie? 30 : 5 alebo 2 x 3 ?      a) väčšie je 30 : 5 

                                                                b) väčšie je 2 x 3 

                                                                c) obidva sú rovnako veľké 

4. ročník 

 

1. Vymenuj za sebou prvé štyri planéty Slnečnej sústavy: 

____________________________________________________ 

 

2. Aký je obvod trojuholníka, ktorý má strany: 3cm, 4cm a 5cm?    A) 13 cm 

                                                                                                               B) 12 cm 

                                                                                                               C) 12 dm 

3. Napíš aspoň 5 vybraných slov po P: ________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Správne odpovede napíšte na papierik spolu so svojím menom a triedou a vhoďte ho do našej škatuľky, ktorá sa 

bude nachádzať na chodbe. 

                                                                                                                                                      Text: šéfredaktorka Katka 

Zaujalo nás  
 

EOS BALZAMY NA PERY 
 

Ahojte! V tejto dobe sú veľmi populárne EOS balzamy. EOS je skratka pre Evolution of smooth, sú to balzamy 

rôznych príchutí. Ja mám doma summer fruit, teda letné ovocie a vonia veľmi pekne. 

Cena:  

No tak cena je v našich drogériách dosť vysoká. Stoja asi 7 €, ale ak si ho 

objednáte z internetu,  vyjde vás  4,50 € aj s poštovným. Tieto balzamy nie sú 

drahé len kvôli vzhľadu, ale  sú aj  100 % prírodné a 95 % organické. 

 

Myslím si, že sa oplatí zainvestovať do tohto EOSu, stačí si len vybrať nejakú 

príchuť/ vôňu. Dúfam, že som vám dobre poradila, pretože ja mám s EOSom veľmi 

dobré skúsenosti.                                                                   

Text a fotka: šéfredaktorka Anna   

 

               Takto vyzerá môj EOS: 
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Knihy od Gabriely Futovej 

 
Milí čitatelia, veľmi dobre viete, že marec je mesiacom kníh, a preto vám prinášame nami vybraný zoznam tých 

najlepších kníh. Všetky odporúčané knihy sú od naj autorky Gabriely Futovej.  

 

Keby som bola bosorka 
Hlavná postava Mimka ide na karneval v maske dokonalej „bárbiny“ a ani na 

sekundu nezapochybuje, že je najkrajšia, a teda si myslí, že musí vyhrať. Zrazu 

však príde šok – kráľovnou karnevalu sa stane striga Giga, ktorá lieta aj so svojou 

metlou zo súťaže do súťaže a takmer všetky vyhráva. Mimka je presvedčená, že 

vtom musia byť nejaké čary a rozhodne sa, že to tak nenechá. Stane sa naozajstnou 

bosorkou a naučí sa tie správne kúzla. Kniha je o tom, ako sa Mimka učí čarovať, 

samozrejme, popritom všeličo povyvádza. A čo si musí vytrpieť jej vystrašená 

mamička, ale aj sestričky, dvojčatká, sa dozviete, keď si prečítate túto skvelú 

knižku. 
 

 

 

Poškoláci 
Ten, kto je siedmak určite túto knihu pozná, teda aspoň krátky úryvok, ktorý je uverejnený v siedmackej 

literatúre. Je to kniha o troch tínedžeroch – Norovi, Rikovi a Silvii, ktorí večne provokujú učiteľov svojím 

výzorom, správaním, ale najmä prístupom ku školským povinnostiam, a tak sa nemôžeme čudovať, že sa 

pravidelne nachádzajú v poškoláckej triede. Jedného dňa sa medzi nimi ocitne aj Šárka, hlavná hrdinka príbehu, 

ktorá vždy dosahuje v škole tie najlepšie výsledky, a tak v poškoláckej triede nudu vystrieda neskutočný 

adrenalín. Šárka sa snaží zúrivo obhajovať svoju pozíciu najlepšej žiačky, ale poškoláci ju nútia robiť veci, 

z ktorých sú zhrození nielen učitelia, ale aj rodičia, ako napr. že sa s uvedenou trojicou staví, že v škole dostane 

tri päťky. No a ako sa z toho vymoce...? Dozviete sa v knihe s názvom Poškoláci. 

 

Brata musíš poslúchať! 
Štrnásťročný Dodo je v knihe neodolateľne zamilovaný do spolužiačky Zuzky. Jeho 

nedobrovoľná starostlivosť o mladšiu sedemročnú sestru Žabu ho privádza do 

zúfalstva. Najmä, keď je Žaba príliš zvedavá, trochu tvrdohlavá a hlavne stále 

v akcii. Kniha je podľa nás mimoriadne vtipná najmä tým, že sa strieda pohľad 

Doda a Žaby na tú istú udalosť. A ten je skutočne krásne odlišný. Do príbehu sa 

vcítite veľmi ľahko, pretože situácie, ktoré sa im dejú, sa podobajú situáciám, ktoré 

zažívate aj vy, a to nielen doma, ale aj v škole. Kniha Brata musíš poslúchať je 

naozaj hravá, zábavná a ľahko čitateľná. 

   

Text a kresby: Chiara a Marietka      

 

Kežmarok                                            
Poznáme históriu? 

 

Milí čitatelia, chceli by sme vám priblížiť históriu nášho mesta resp. hradu :). Určite nám dáte za pravdu, že 

každý z vás už čítal nejakú povesť. No nie všetci sme mali tú možnosť prečítať si povesti, ktoré sa týkajú nášho 

mesta, preto vám prinášame povesť o Beate Laskej... 
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Za odvahu hladomorňa 
 

V roku 1565 vykonala Beata Laska, kežmarská hradná pani, prvý známy výlet do Vysokých Tatier. Tatry 

učarovali pani Beate Laskej od prvého dňa, čo nasledovala svojho manžela a vstúpila do Kežmarku. Ľudia si 

vtedy ani nevšimli, že ich hradný pán Albert doviedol do Kežmarku manželku o 20 rokov staršiu – zobral si ju 

len pre majetok. Raz sa Beata vybrala v spoločnosti mešťanov, kežmarského richtára a kapitána, do Tatier – 

do Snežných hôr, ktoré mali názov aj Kežmarské pohorie. Výlet smeroval k Zelenému plesu. Jej manžel však 

o návšteve Tatier nevedel. Výlet manželky mu vlastne prišiel vhod. Keď sa hradná pani po troch dňoch vrátila, 

nahnevaný muž ju čakal pri vstupnej hradnej bráne a spolu s ním jeho vojaci. Schytili prekvapenú Beatu 

a vliekli ju do hladomorne. Keďže šla na výlet bez svojho zákonitého manžela, previnila sa proti prísnym 

zásadám vtedajšej mravnosti, a tak musela doživotne pykať... Malá miestnosť, do ktorej dal ženu zamurovať 

síce mala aj okná, ale to len preto, že jedným oknom dávali žene stravu a ďalším mohla 

pozerať na príčinu svojho nešťastia – na Snežné hory. 

Albertovi však ani peniaze úbohej ženy nepomohli, 

rozmrhal aj tie, prišiel o Kežmarský hrad a musel odísť 

do svojho rodného Poľska, odkiaľ sa už nikdy nevrátil. 

Beata Laska žila vo svojom väzení viac ako šesť rokov. 

Beatu vyslobodil z väzenia nový majiteľ hradu. Bola 

však už zmyslov zbavená.  

Celú povesť si môžete prečítať v knihe s názvom Tri 

povesti o Kežmarskom hrade od Nory Baráthovej, 

(tak ako my). 

 

Text a kresba: redaktorky Chiara a Marietka  

 

 

 

VYSTRIHAJ SA, SLOVENSKO!  
 

Vystrihaj sa, Slovensko, je kampaň, ktorá pomáha ženám s rakovinou, ktoré 

nemajú vlásky a potrebujú parochňu . 

Prečo vám o tom píšem? Pretože by som vás chcela poprosiť, ak máte dlhé 

vlásky, pomôžte ženám, ktoré to vážne potrebujú. Aj ja sa chcem zapojiť. No 

zatiaľ nemám dostatočne dlhé vlasy, ale v lete už budem mať požadovanú 

dĺžku, tak sa dám ostrihať. Viete, vám vlásky dorastú, ale ženám s rakovinou 

nie, iba ak rakovinu prekonajú.  

Vystrihaj sa, Slovensko, má spriatelené kaderníctva. To sú kaderníctva, ktoré 

vám odstrihnú vlasy tak, aby sa dali použiť na parochňu. Na jednu parochňu 

výrobcovia potrebujú vlasy až od štyroch ľudí, preto vás pekne prosím, 

pomôžte. Vlasy vám Liga proti rakovine odkúpi len vtedy, ak budú mať dokopy 

40 cm.  

Ak ste sa náhodou už ostrihali alebo len ešte plánujete, odfoťte sa pred ostrihaním  a po ostrihaní a môžete mi 

nejakú tú fotku aj doniesť (do VI. C). A ak mi niekto fotku prinesie, urobím článok s vašimi fotkami.   

Vopred vám ďakujem.                    

kresba: Barbora 

Václaveková, VII. C 

Text: šéfredaktorka Anna  
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Šikovné ručičky 
 

Milí čitatelia, ako v každom jednom čísle sa nachádza táto rubrika, tak nesmie chýbať ani v tomto. Po dlhom 

uvažovaní som sa rozhodla, že v tomto čísle si urobíme kartónové písmenko A.  

Samozrejme, na takýto spôsob sa dajú urobiť rôzne písmenká, nielen A. Takže je to na vás, aké písmenko 

z abecedy si zvolíte. Dúfam, že sa bude páčiť.  

 

Budeme potrebovať: 

 nožnice 

 maketu písmenka 

 tvrdý papier 

 tenký baliaci papier 

 lepiacu pásku 

 lepidlo 

 niečo na ozdobenie 

Postup: 

1. Do ruky si zoberieme maketu písmenka a položíme ju na výkres. 

2. Začneme ju obkresľovať. 

3. Obkreslené písmenko vystrihneme. 

4. Pokyny 1, 2 a 3 zopakujeme ešte raz, pretože potrebujeme dve vystrihnuté písmenká. 

5. Navrhneme si hrúbku písmenka (5 – 7 cm).  

6. Použijeme opäť výkres, prípadne tvrdý papier a nakreslíme naň 2 pásiky tak, aby mali 

nami vybratú hrúbku  písmenka. 

7. Tieto pásiky prilepíme z jednej i druhej strany lepiacou páskou tak, aby sme tieto 

pásiky spojili s vystrihnutými „A“ .  

8. Na naše písmenko po bokoch, ale aj na prednej i zadnej 

strane nakvapkáme lepidlo. 

 

 

 

 

 

 

9. Opatrne naň položíme baliaci papier. 

10. Do ruky zoberieme nožnice a vystrihneme potrebné 

trojuholníky a spodné časti. 

 

11. Písmenko A je hotové, ale ak si ho chcete ešte 

dozdobiť, môžete. 

 

 

Text a fotky: šéfredaktorka  Anna   
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 Šéfredaktorka: Anna  

 

 

 
kresba: Bibiána Koreňová, III. A 

kresba: Laura Krasuľová, II. C 
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kresba: Erika Jančušková, VIII. B 

kresba: Kristína Gočová, IX. A 
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Mačka a kačka 
Videla som mačku, 

ktorá naháňala kačku. 

A tá malá kačka 

bola veľká rapotačka. 

 

Text: Zuzana Vilgová, V. B 

Svadba 
 

Vypukla svadba veliká,  

tu sa berie lastovička Erika. 

Berie si švárneho lastovičiaka Jurka, 

o niekoľko mesiacov asi bude mamka. 

 

Tu príde vietor veliký, 

všetkým odveje pekné klobúky. 

Aj lastovičku Eriku chce odviať, neborku, 

však lastovičiak Jurko ju chytí za ruku. 

Keď vietor ustál pomaličky, 

v nevestiných očiach sa trbietali hviezdičky. 

„Vďaka ti, môj záchranca, 

mám ťa rada ako chutného mravca.“ 

 

A tak svadba pokračovala,  

nevesta si ženícha vzala. 

Chcete vedieť, ako to bolo ďalej? 

Tak sa spýtajte lastovičky a jej dcérky malej. 

 

 

 

Text a kresba:                                                                                                                 

Lenka Szabóová, V. B 

 

 

Naša voda 
 

Voda, voda, vodička, 

pršíš nám ty z nebíčka. 

Kvapká kvapka, len sa leje, 

kvapôčka sa na nás smeje. 

 

Pošteklí nás na líčka, 

naša dobrá vodička. 

Vodu čistú rada mám, 

každý deň ju pijávam. 

 
 

Text: Liana Vlasáková II. C 

 

Voda 
 

Voda, voda, vodička, 

pláva v nej aj kačička. 

Voda, voda, vodička, 

pláva v nej aj rybička. 

 

Kačička aj rybička, 

no aj naša Anička. 

Vodičku my radi máme, 

preto sa v nej umývame. 

 
Text: Juraj Brixi  II. C 
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Poďakovanie a prosba 
 

Mám iba či už dvanásť rokov, 

urobila som  málo či veľa krokov? 

Nepočítam, nerátam ..., nerobí to nik, 

môj  a všetkých život, to je protivník. 

 

A predsa som rada, že ho viem, ako tak žiť, 

že z jeho dúškov už dokážem piť, 

že si ho užívam v krásnej krajine, 

na malom Slovensku – v mojej domovine. 

 

Z celého svojho srdiečka ľúbim túto zem, 

až ma osud zaveje inde, vrátiť sa späť chcem. 

Toto je môj domov, moja istota, 

tu obklopuje ma nevšedná krása, peknota. 

 

Rodná zem, rodný kraj je vzácnosť, čo mám, 

tu k nebu týčia sa hory a ochranu dávajú nám. 

A vlahu  poliam, lúkam, dolinám dávajú bystriny, 

 veľká to pýcha našej malej krajiny. 

 

Aj starobylé hrady, čo už svoj večný sen snívajú, 

byť hrdý na našu minulosť  dôvod nám  dávajú. 

A strážia nás z výšin neba, 

strážia ten kúsok zeme, čo dáva nám chleba. 

 

A ľubozvučná naša reč, slovenčina, 

jedinečná je ako žiadna iná. 

Sťa najkrajšia hudba mi znejú jej slová,  

tak krásne, ako keď dieťa ,,mama" prvý raz zavolá. 

 

Zaspieva ako škovránok jedinečne,  krásne,  

slovíčka spájajú sa v piesne a nádherné básne, 

čo ľuďom ohrievajú dušu i srdce 

tak, ako vie ohriať zem len  jasné slnce. 

 

Slová, čo mama splieta v rozprávkovú niť,  

tie slová milovať chcem, vážiť si a ctiť. 

Aj uspávanky, čo spievala mi starká moja,  

také, čo svojou ľúbeznosťou detské ranky zhoja. 

 

A preto ďakujem a prosím: 

„Ochraňuj Pane,  túto reč, túto krajinu. 

Ver! Nechcem ju vymeniť za žiadnu inú, 

lebo toto je môj domov, tu ma má každý rád. 

A to je krásne šťastie a láska bez výhrad. 

 

Vypočuj, Bože, túto prosbu malú, maličkú  

a poteš mňa i každú detskú dušičku,  

čo na tomto prekrásnom mieste žije, 

nech v našej hrudi srdce láskou k Slovensku vždy  bije.“                            

kresba: Karin Krempaská, VII. A 

Nahnevaná Stela 
Stela, dievča malé. 

Nasrdená chodí stále.  

Pekné slovo nikdy nemá,  

na každého sa vždy hnevá. 

 

Mama chodí, dohovára, 

chce, aby Stela bola rada. 

Ale kdeže, nepomáha! 

Stela, palica, je tvrdohlavá. 

 

Otec skríkne: 

„A už dosť! 

Už mám z teba 

veľkú zlosť!“ 

 

Text: Katka Laskovská, III. A 

 

Text: šéfredaktorka Ema Hetešová        
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Hrozivé poklady školy 

 

2. kapitola: Kliatba 

Stojíme nad ležiacou ženou. Stále rozmýšľam kto to je, leží totiž na bruchu. Pre istotu sa jej ani ja, ani 

Ľudo nedotýkame. Ktovie, možno má nejakú zvláštnu chorobu. Ľudo zavolal políciu a záchranku asi pred 

hodinou. Doposiaľ neprišli, ale ani si to neuvedomujeme. Stále premýšľam, kto tá záhadná žena môže byť. 

Fialová vetrovka, biele nohavice a čierne vlasy. Nepamätám si, že by dnes niekto mal takéto oblečenie na sebe. 

Ľudo na ženu pozerá až tak zdesene, že sa mu divím, že neomdlel.   

 Idem sa pozrieť po nejakej palici, dosť pevnej na to, aby sme mohli ženu otočiť a zistiť tak jej tajnú 

identitu. Začnem premýšľať o tom, že to nemusela byť VRAŽDA, pokojne by to mohla byť samovražda alebo 

jednoducho omdlela. Vtom nájdem, čo hľadám. Prídem k žene a otočím ju. Pritom sa pozerám na Ľuda, ktorý 

sa tvári ešte horšie. Pozriem na ženu a zistím, že ide o učiteľku Anazuz Dobyovú. Zarazene sa pozerám na 

Ľuda, ktorý otvára ústa. Po chvíľke povie: „To predsa nie je možné!“ Zrazu počujem, ako niekto vychádza zo 

školy. „Pomoc!“ zakričím. Príde Martin. Ľudo utečie a ja sa cítim divne, keďže sú za ním všetci z jeho partie. 

Všetci majú oblečené čierne bundy a biele nohavice, ale pohľad na Martina naháňa strach. Je až príliš vysoký 

a z nich vyzerá najstrašidelnejšie. Spýtam sa ho: „Čo chceš?“ Vlastne, asi viem, čo chce. Kričal som o pomoc, 

ale človek nikdy nevie. „Kričal si o pomoc. Žeby?“ odpovie. Ani hlas nemá stokrát najpríjemnejší. Pozrie sa za 

mňa a ja sa zhlboka nadýchnem. Zažmúri. Takýto pohľad nenávidím, teda, keď človek žmúri za vami. A ja si 

medzitým dôkladne prezriem jeho partiu. V jeho partii sú ďalší štyria ľudia. Nepoznám ich mená. „Čo je zač?“ 

spýta sa. Pozriem sa na pani učiteľku a všimnem si, že žena je opäť dole hlavou. Odpoviem mu: „Neviem.“ 

Stále sa pozerá za mňa, na telo tej ženy, keď v diaľke počuť prichádzajúcu políciu, ktorá len prefrčí okolo 

školy. Ako je to možné? Ľudo predsa volal pred hodinou políciu a stále tu nie je. Iba žeby ju naozaj nevolal... 

Naštvem sa. ŠOK! Keď ma Martin sotí nabok a otočí ženu na chrbát, spomeniem si, že  sme jej nepodali ani 

prvú pomoc. Začnem sa obviňovať, keď jeden z jeho partie, predstavil sa ako Andrej, volá opäť políciu. Hlas 

dispečera počuť aj keď nemá zapnutý reproduktor. Spomeniem si, že keď Ľudo volal políciu, bolo 

počuť,,hlas,,dispečera,,,toho,,istého,,dispečera. 

 O  deň neskôr, skoro ráno: Vstávam a preberám sa z nočnej mory. Sú len dve hodiny v noci a už 

neviem zaspať. „Ach, Bože,“ pomyslím si. Spomeniem si na to, čo sa stalo popoludní. Akonáhle zavolali 

políciu, všetci odišli. A ja som tam čakal ďalšiu hodinu. Učiteľku som presunul pod schodisko. Bolo už šesť 

hodín a v škole nikto nebol.          

 O 5 hodín: Nazriem pod schodisko, kde by mala 

byť učiteľka Dobyová. Nie je tam. Vyľakane som 

vošiel do školy. Prezlečiem sa. A vojdem do školskej 

knižnice. Možno tam budú nejaké informácie. Nájdem 

knihu s názvom Kliatba školy, kde sa dočítam 

o prekliatom poklade na mieste, kde sme našli Anazuz. 

 

Text: Róbert Hotáry, VIII. D 

 

kresba: Laura Fabianová, VIII. D 
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O dievčatku a koňovi menom Dreamprincess 

 
2. kapitola 

 
  „Zvláštne... Kde je slnko?“ Liana sa prebúdza do sychravého 

počasia. „Och!!! Už zase!!“ smutne si povzdychne. Opäť sa jej snívalo 

o domove. O slnečnom kúte pri lese. O svojej rodine, o sestre... Liana 

posmutnela. Zase to bol iba sen... Už sú to dva mesiace. Dva mesiace 

odkedy objavila Dreamprincess. Odkedy opustila rodinu. Odkedy sa 

nasťahovala do primitívneho lesného domčeka, ktorý jej ukázala 

Dreamprincess. Dva mesiace sa každý deň budí do sychravého počasia  

a zakaždým posmutnie. Doma bolo krásne. Počasie v tomto záhadnom 

lese je ako začarované. Ale prečo tu Liana ostala až dva mesiace, keď 

sa jej cnie za domovom? Jednak preto,  že nepoznala cestu späť 

a jednak preto, že to tu nebolo zas až také hrozné. Dreamprincess je 

veľmi múdry a talentovaný kôň.  Naučila ju toľko vecí... Ako nájsť to, 

čo potrebuje, ako loviť zver, ako prežiť na tomto nevyspytateľnom 

mieste... Dreamprincess mala svoj vlastný spôsob dorozumievania, 

dokonca sa Liane zdalo, akoby jej dokázala čítať myšlienky a splniť 

všetko, čo si zažiadala. Ako v ten prvý deň, keď ju zaviedla na lúku, 

kde teraz stojí jej lesný domček.  

Liana sa ponorila do spomienok. V ten deň, ako ho Liana 

uvidela, chcelo sa jej zaplakať. Steny boli z nejakého tvrdého dreva 

a strecha z machu. To by bolo v poriadku, ale celý dom bol obrastený konármi – tenkými ako malíček alebo 

hrubými ako celá Liana – akoby mohla Liana takto žiť? Veď sa ani nedalo dostať dovnútra. Vtom 

Dreamprincess, ako keby blesk z neba udrel, sa rozbehla tryskom cez celú lúku k domu. Vôbec nespomaľovala 

a vyzeralo to, že doň už-už vrazí, keď  ladne spomalila, otočila sa a začala zadnými nohami kopať do domu.  

„Nie! Dreamprincess!! Ten dom nie je až taký hrozný. Nenič ho!!!“ kričala Liana. Lenže Dreamprincess ten 

dom neničila. Po chvíli si Liana všimla, že Dreamprincess iba odkopáva a láme konáre. Mala neuveriteľnú silu. 

Liana pomaly podišla bližšie a keď Dreamprincess skončila, bola prekvapená a šťastná zároveň. „Ako si to 

dokázala?“ pýtala sa s údivom. Dreamprincess odfúkla a Liana by odprisahala, že prevrátila oči stĺpikom, 

akoby chcela povedať: „Čo ťa to tak udivuje?!“ Liana sa potichu zasmiala a povedala: „Ešte si tu toho spolu 

užijeme Dreamprincess!“  Znovu sa zasmiala. „Hmmm, Dreamprincess je veľmi dlhé meno. Čo tak ti ho 

skrátiť? Napríklad Princeznička? Mmm, radšej nie... alebo Dreamy? Áno?“ Dreamprincess odfúkla na znak 

súhlasu. „Tak dobre, Dreamy.“ A opäť sa zasmiala. Naposledy. Potom sa už nesmiala dva mesiace... Teraz sedí 

na svojej posteli a počuje, ako sa Dreamy vonku prebúdza tiež. Liana zazíva, pomaly sa zošuchne z postele 

a vykĺzne do svojich topánok. Čvachtavým krokom príde k dverám, povzdychne si a vkĺzne von na lúku. Ako 

každý deň vidí Dreamy Lianu sedieť pri ohnisku so zhasnutým ohňom, na ktorom si každý večer opeká večeru. 

„Dobré ráno, Dreamy,“ pozdraví a opäť zazíva. Nádherné zviera sa postaví zo zeme, strasie zo seba prach 

a steblá trávy a odfrkne na pozdrav. Liana podíde bližšie a vyberie zatúlané steblo trávy, zapichnuté 

v nádhernej hrive Dreamy. Pohladí ju a smutne hovorí: „Vieš, čo je dnes za deň, Dreamy?“ povzdychne si. 

„Dnes mám aj s Lilianou narodeniny.“ 

 „Nieee, to stačí! Dosť!“ smeje sa o hodinu neskôr na lúke Liana, ktorá už aj zabudla na svoje trápenie. 

Dreamy ju totiž momentálne šteklila pyskom pod rebrami. Opäť vycítila smútok Liany a robí všetko preto, aby 

bola šťastná. „Ááááá,“ začne pišťať Liana, keď jej Dreamy prskne sliny do tváre. Prenikavý piskot sa ozýva 

široko-ďaleko. „Fúúúj, Dreamy!“ naoko ju karhá Liana aj keď v skutočnosti je šťastná a rada. Dreamy sa nedá 

oklamať prísnym tónom hlasu Liany, ktorá ju napomína a začne do nej rýpať ešte viac. Až tak, že Liana musí 

už o chvíľu cúvať dozadu ku lesu, ktorý obkolesuje ich lúčku.  

kresba: Bianka Blaščáková, VII. A 

VII. A 
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  O malý moment to už Liana nevydrží a začne utekať do lesa. Dreamy sa poteší  a začne ju, samozrejme, 

prenasledovať. Liana s očividným náskokom zakričí smerom dozadu k Dreamy: „Nechytíš ma!“ Utekajú ešte 

malú chvíľu v dokonalej harmónii a šťastí, keď tu odrazu Dreamy zastane a ani sa nepohne. Keby tak mohla 

hovoriť a zakričať na Lianu nech stojí, nech sa vráti, nech odtiaľ okamžite vypadnú. Takto iba bezmocne stojí 

za neviditeľnou hranicou, ktorá jej bráni pohnúť sa, čo i len o krok dopredu a zúfalo pozerá na Lianu, ktorá sa 

čím ďalej tým viac vzďaľuje. Ako Liana beží, tma sa jej zjaví za chrbtom. Pomaly ju doháňa a o chvíľu už 

takmer nič nevidí. O niekoľko sekúnd sa Liana otočí, aby zistila, aký veľký má náskok. Obzerá sa, ale Dreamy 

nikde nevidí. Postupne spomaľuje, ale nezastaví. Myslí si, že sa s ňou Dreamy iba hrá. Tá však stojí veľmi 

ďaleko za hranicou. Nie je to obyčajná hranica, ale časopriestorová. Od chvíle, čo Liana prekročila hranicu – tú 

istú hranicu, za ktorú Dreamy prejsť nemôže ani keby chcela svoju Lianu ochrániť, sa čas pre ňu zastavil 

a ocitla sa veľmi, veľmi ďaleko. Toto je totiž hranica medzi svetom skutočným a vymysleným, teda presnejšie 

fantastickým. Liana zastavila, len čo si uvedomila, že toto nie je hra, že Dreamy tu nie je a nečaká ju. Liana sa 

obrátila a obzerala sa, kde je. „Dreamy?“ takmer nepočuť jej tiché zašepkanie. Nič. Počuje iba svoj dych, 

plytký od behu. „Dreamy!“ skúsi to znova a hlasnejšie. Vedľa v kríkoch sa niečo pohlo. Pomalými a opatrnými 

krokmi sa tam vyberie. „Si to ty, Dreamy?“ opäť sa ozve slabým hláskom. Z kríka vykročí blikajúci tieň ako 

utkaný z mesačného striebristého svetla aj keď v tejto čiernočiernej tme nie je žiadny mesiac. Ten tieň ale 

nepatrí nikomu. Nikomu, kto by sa schovával v kríku. Trochu sa podobá na ňu samotnú, ale patrí skôr nejakej 

starenke. Možno ani nie starenke, pretože Liana pochybuje, že by toto mohlo patriť nejakej ľudskej bytosti. Ten 

tieň sa totiž veľmi zvláštnym plazivým spôsobom presúva po zemi smerom ku nej a ako sa približuje, prestáva 

blikať a jeho svetlo ešte viac žiari. Liana sa veľmi naľaká, jej malé srdiečko búši opreteky. Čo od nej ten tieň 

chce? Šíri sa z neho zlá aura. Veľmi zlá aura, akoby sa stretla so svojou nočnou morou v skutočnom svete bez 

možnosti úniku alebo prebudenia sa. Liana sa cíti veľmi zle, slabo, unavene a nešťastne, ako keď Harryho 

Pottera napadli dementori. Toto všetko znásobené desaťkrát. Liana rozmýšľa, ako jej to len prázdnota v nej 

dovoľuje, čo má urobiť, zatiaľčo sa tieň nebezpečne približuje a žiari čoraz jasnejšie. Vo chvíli, keď je od nej 

už iba na malinký krôčik sa Liane zastaví prúd myšlienok, ako keď odstrihnete káblik od telky. Ako keď 

počítate strašne ťažký príklad a už ste takmer pri výsledku, keď vám vypadnú všetky medzivýsledky. Nič... 

Prázdnota. Liana sa nedokázala prinútiť ani dýchať. Na malý okamih sa cítila takmer mŕtva. Trvalo to však len 

do chvíle, kým popod ňu tieň iba neškodne prešiel. Všimla si, že jeho farba nie je strieborná, ale čierna. Liana si 

však nedokázala vysvetliť, ako môže v tme žiariť niečo čierne. Keď popod ňu prešiel, Liana si vydýchla 

a takmer sa usmiala. Odrazu si ale uvedomila, že zlý pocit ešte pretrváva. Cítila, že to niečo za ňou, ten tieň ešte 

neodišiel. Práve naopak. Ako keby ešte znásobil svoju zlú moc, ak to bolo vôbec možné. Liana sa veľmi 

pomaličky otáčala s očami prilepenými k zemi, aby sa stretla zoči-voči so svojou najhoršou nočnou morou, 

ktorá sa ani len nepodobala obyčajným morám, ktoré doteraz Lianu trápili. Liana sa pomaly nadýchla a dvihla 

oči. Konečne uvidela pôvodcu alebo skôr majiteľa a pána tajomného tieňa. Tieň sa totiž nepohyboval 

a nekopíroval pohyby svojho majiteľa. Skôr iba sedel pri nohách ako 

pes a žiaril. Veľmi žiaril.  Žiaril až tak, že si Liana musela zakryť 

oči. A keď sa ten tieň dotkol svojho pána, žiara, ktorá z nich 

vybuchla do priestoru, bola taká veľká, že Liana odpadla. Ako 

v spomalenom filme sa sunula k zemi a posledné na čo si spomína, 

bolo, že si priala, aby bol toto iba veľmi zlý sen, a aby sa z neho 

zobudila vo svojom lesnom domčeku alebo radšej doma pri rodine. 

Ten čierny tieň mal totiž veľmi zlého pána. Duša toho pána bola 

totiž ešte černejšia ako jeho tieň. Sila tohto majiteľa bola veľmi zlá, 

čierna a nepochybne chcela ublížiť malej krehučkej Liane. Prečo by 

aj nechcela? Liana si až vtedy uvedomila, prečo sa ten tieň na ňu 

tak veľmi podobal. Nepodobal sa na ňu až tak ako skôr na jej 

dvojča Lilianu. Pôvodca zla, majiteľ tieňa, príčina odpadnutia 

Liany, bola totiž jej maličká ľudská sestrička Liliana. Ak sa vôbec 

dala nazvať človekom. Bola to totiž iba nejaká forma prízraku, 

podobajúca sa starej chudobnej veľmi zlej starenky s drobnými 

črtami Liliany. Na toto všetko prišla Liana, kým sa nad ňou 

neuzavrel tmavý priestor, do ktorého sa prepadala. 

Finále príbehu v ďalšom čísle... 

Text: šéfredaktorka Katka kresba: Katarína Horná, V. C 
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Posadnutosť dažďom 
 

(úryvok z knihy Posadnutosť) 

 
 

 Kvapky dažďa potichu začali bubnovať na starú zhrdzavenú rímsu jej okna. Krásny zvuk sa ozýval až 

príliš, dalo by sa nazvať až strašidelne ticho. 

 Nakukla spod knihy, obzerajúc si okolie za jej oknom. Veľmi rýchlo sa zamračilo. Oblaky na 

svetlomodrej oblohe začali černieť a zhŕňať sa ako jednoliaty tmavý koberec. Zrazu sa na jej perách objavil 

veľký úsmev. Nie z jej rozčítanej knihy aj keď pri Pýche a rozsudku, ktorý prečítala viac ako päťkrát, sa taktiež 

usmievala od ucha k uchu. Čierna obloha znamenala iba jedno. Celý deň bude pršať a nikto tomu nijako 

nezabráni.  

 O to bola šťastnejšia. Aspoň dažďu nemohol nik rozkázať, kedy sa môže pozabávať s plnými oblakmi 

naplňujúcej sa vody. Rýchlo sa vyšvihla na nohy, navliekla na seba čierny teplý sveter a s obrovským úsmevom 

na perách zbehla dolu zo schodov. 

Na dlhé nohy si natiahla žlté gumáky ignorujúc obrovský farebný dáždnik po jej boku. Vybehla von medzi 

mrznúcich ľudí, ktorí si hundrali, prečo musí pršať práve dnes. U nej to bolo inak. Tešila sa na každý deň, ktorý 

mohla stráviť pobehovaním po uliciach a chytať pri tom malé kvapôčky vody do svojich dlaní. Pripomínali jej, 

akoby všetci anjeli na čiernej oblohe plakali a tým jej vlastne robili potešenie v podobe krásnych kvapôčiek 

vody, dopadajúc na jej dlhé ryšavé vlasy.  

 Pomaly vdýchla do svojich pľúc čerstvý vzduch, ktorý premyl stále nový a nový dážď. Behala z mláky 

do mláky, skákajúc do nich, za čo si ale vyslúžila nechápavé pohľady premrznutých okoloidúcich. „Takmer 

dospelá žena a skáče do veľkých mlák?“ behalo všetkým po rozume. Keď zbadala malé dievčatko, ako skáče 

do obrovskej mláky, zasmiala sa. Jej mama ju ale ihneď pokarhala a odvliekla čo najďalej od nej. 

 Dážď sa ale časom premenil z jemného pokropkávania na lejak. Ulice sa vyprázdnili, len plavovlasé 

ryšavé dievča s nádherným úsmevom na tvári sa prechádzalo po uliciach Londýna. Všetci do jedného ju 

ľutovali a nechápali, prečo ide von v takom hroznom počasí. Aspoň keby mala dáždnik, no ona milovala, keď 

na jej chudé plecia dopadalo stovky kvapiek, stekajúc až na zem, kde sa pridali ku miliónom ďalších. 

 Na tomto počasí bola závislá ako fajčiar na cigaretách. Naplňoval ju pocit, že na tomto svete sa 

neprechádza sama, ale i s ďalšími tisíckami osamelých kvapiek vody. 

 

Milovala svoju posadnutosť dažďom. 

 

Text: Tímea Kačmaráková, IX. B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
kresba: Lívia Marková, VIII. D 
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RECEPTÁRIK 
 

Kakaové rožky 

Budeme potrebovať: 

 30 dkg hladkej múky 

 25 dkg palmarinu 

 15 dkg práškového cukru 

 2 lyžice kakaa 

 10 dkg kokosu 

 1 vanilku 

 ½ balenia prášku do pečiva 

 ½ lyžičky škorice 

 1 vajce 

 štipka soli 

Postup: 

Všetky suroviny zmiešame. Zo vzniknutého cesta tvarujeme rohlíčky. Dáme na plech, ktorý je pokrytý 

papierom na pečenie. Pečieme vo vyhriatej rúre pri 180 °C cca 20 – 30 minút.  Vychladnuté rohlíčky posypeme 

práškovým cukrom. 

DOBRÚ CHUŤ 

                                                              Text: redaktorky Chiara a Marietta   

 

Banánové muffiny 

Suroviny:  

 250 g polohrubej múky 

 125 g masla 

 100 g čokolády na varenie  

 1ks kypriaceho prášku 

 130 g práškového cukru  

 3 banány 

 1 vajce 

Postup : 

1. Rozpustíme maslo na peci a potom prelejeme do misky. 

2. Cukor, popučené banány s vajíčkom pridáme do misky s maslom. 

3. Keď pridáme múku, kypriaci prášok a postrúhanú čokoládu všetko zamiešame alebo rozmixujeme. 

4. Nahrejeme si rúru na 180 °C.  

5. Na plech si rozmiestnime košíčky a vlejeme do nich pripravené cesto. 

6. Plech dáme do rúry a pečieme 25 minút. 

7. Keď už sú muffiny upečené, necháme ich vychladnúť a potom ich ozdobíme podľa vlastného vkusu. 

 
Text a fotka: redaktorky Kaja a Dada 
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Otestuj sa! 
 

1.  Ktorý vták nie je náš pôvodný druh? 

                                                                          a, hrdlička záhradná 

                                                                          b, tetrov hlucháň 

                                                                          c, včelár zlatý 

2. Ktorý vták je sťahovavý? 

                                                                          a, vrabec poľný 

                                                                          b, sýkorka veľká 

                                                                          c, dažďovník tmavý 

4. Ktorý je najťažší vták Slovenska i Európy? 

a, labuť veľká 

b, orol skalný 

c, drop veľký 

5. Ktorý je najrýchlejší vták Slovenska? 

a, sokol sťahovavý 

   b, lastovička domová 

                                                                    c, myšiak hôrny 

6. Ktorý vták sa nestará o svoje mláďatá? 

a, vrabec domový 

b, kukučka jarabá 

c, straka obyčajná 

 

 

VYMAĽUJ SI OBRÁZOK... 

Správne odpovede: 1. a; 2. c; 3. c; 4, a; 5, b 

Text: Zuzana Dindová, VIII. D 

kresba: Vanessa Vaksmundská, VII. B 
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Milí kamaráti 

a učitelia,  

želáme  

veselú Veľkú noc! 

 

 

 

kresba: Ema Matejková, VII. A 


