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    PÁR SLOV NA ÚVOD 

 

 

 

 

 

 

 

Ahojte, naši milí čitatelia!  

Hlási sa Vám tretie číslo Vášho obľúbeného školského časopisu. Jar je za nami, máme tu 

leto a časopis nabitý horúcimi letnými príspevkami. Čakajú Vás naše staré známe rubriky ako 

napríklad Mladý spisovateľ, ale aj čerstvé novinky, ktoré objavíte v Živote našej školy.  

Touto cestou v mene celej našej školy by som sa rád aj poďakoval učiteľkám, ktoré 

v tomto školskom roku opúšťajú našu školu, a to p. uč. Juraškovej, Fabiniovej a Tóthovej za 

ich množstvo úsilia, empatie, nadšenia a ľudskosti.  

Tak neváhajte a zahryznite sa do nášho tretieho posledného čísla v tomto školskom roku. 

Prajem Vám príjemné prázdniny a teším sa na Vás v novom školskom roku.                                                                                    

 

Váš Fibor  

 

Autor úvodného slova: šéfredaktorka Katka                  

maskot: Diana Svocáková, VI. C 

kresba: Daniela Haščinová, V. A 

kresba: Michaela Zastková, V. C 
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Život v našej škole 

 

7 krokov k Zelenej škole 
 

Naša škola sa rozhodla zapojiť v tomto školskom roku do výchovno-vzdelávacieho ekoprogramu s názvom 

Zelená škola. My žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešime reálne potreby svojej školy a okolia. Školy, ktoré 

sa opakovane zapájajú do programu, si s každým novým obdobím vyberajú novú prioritnú tému. 

  

Postupujeme podľa  metodiky 7 krokov: 

Máme za sebou tri kroky:   

1. V septembri 2015 sme si zvolili kolégium ZŠ – akčnú 

skupinu programu, ktorú tvoria učitelia, žiaci, rodičia a 

nepedagogickí zamestnanci.  

2. V novembri – decembri 2015 bol vykonaný audit školy, 

pomocou ktorého sme zistili slabé i silné stránky našej školy 

a zvolili sme si tému VODA. 

3. V januári – februári 2016 bol vytvorený akčný plán EAP – 

plán vzdelávacích aktivít na dvojročné obdobie, ktorý bol 15. 

marca 2016 schválený regionálnou konzultantkou. 

 

 

Štyri aktivity v rámci akčného plánu EAP tiež 

máme splnené:   

1. Vytvorili sme si hliadky kvapky. Ide o trojicu 

žiakov, ktorá kontroluje kohútiky batérií v triedach, vo 

WC, a to raz týždenne. 

2. Žiaci spolu s pani učiteľkami vytvorili spevníky 

s piesňami o vode, ktoré využívame na hodinách 

hudobnej výchovy. 

3. Dňa 22. 03. 2016 sme zorganizovali DOD – 

Putujeme za kvapkou. Naši žiaci spolu s pani 

učiteľkami vytvorili pre svojich hostí rôzne aktivity, 

napr. dramatizáciu skladby B. Smetana – Vltava, 

ochutnávku minerálnych vôd, vyrábali bublifuky, 

vytvorili si prezentácie o vode, snažili sa miešať farby tak, aby vytvorili dúhu. Daný deň bol modrým dňom, 

lebo modrá farba je farbou vody, a tak sa všetci žiaci spolu s učiteľmi obliekli do modro-bielej farby ako 

kvapky, ktoré putovali za dobrodružstvom formou potôčikov, neskôr sa spojili do jedného celku – mora. 

4. Školský klub sa taktiež zapojil a vytvoril z odpadového materiálu (obaly od jogurtov Sabi) Ostrov Sabi, a 

tak aj oni poukázali na význam vody pre živočíchy, rastlinstvo. 

  
PS: Milí čitatelia, o ďalších aktivitách nášho kolégia vás budeme pravidelne informovať, veď  určite ste 

zvedaví, ako sa dopracujeme k potrebnému certifikátu a vlajke.      

 

    za kolégium ZŠ Jakub Komara, VII. A               
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Deň otvorených dverí na našej škole 

 
Dňa 22. marca sa na našej škole konal Deň otvorených 

dverí. Celý deň sa niesol, ako si určite všetci spomínate, 

v znamení vody, keďže bol Deň vody a okrem toho je naša 

škola zapojená do projektu Zelená škola. 

Škola pripravila krásny program pre škôlkarov, ktorí by 

v budúcnosti mohli chodiť na našu školu a o ktorom ste sa 

mohli už dočítať vyššie. Škôlkari, ale aj všetci naši 

návštevníci, si mohli pozrieť aj naše triedy a vyučovanie 

v nich. Na prízemí som so skupinkou ďalších prezentovali 

minerálne vody a redakcia prezentovala Fišeráčik. Záujem 

o vody bol vysoký, nestačili nám ani dve litrové fľaše. 

Rodičia, ale aj deti ochutnávali ponúkané minerálne vody. Jednému chutila Baldovská, druhému Budiš 

a tretiemu Smokovecká kyselka. Prosto a jednoducho: sto ľudí, sto chutí. Ale väčšina sa aj s našou pani 

riaditeľkou zhodla, že Vincentka nechutí práve najlepšie. Pravdepodobne to bolo spôsobené jej slanou chuťou. 

Dúfam, že ste si tento deň užili a prajem vám príjemné prežitie letných prázdnin. 

redaktor Róbert Hotáry, fotka:  archív ZŠ 

 

Fišeráčik na DOD 

Deň otvorených dverí bola naozaj veľká udalosť. Samozrejme, náš 

časopis v takýto deň nesmel chýbať. Na prízemí naša redakcia 

prezentovala svoju prácu v podobe vydaných čísel. Prezentovali 

sme staré, ale aj úplne nové čísla. Boli sme trochu smutní, lebo 

väčšina našich návštevníkov okolo nás len prešla a pozrela si len 

naše pestré titulné stránky. Našich škôlkarov najviac zaujal 

Fišeráčik z roku 2014/2015. Asi preto, lebo na obale bol zajačik. 

Veľký úspech sme nemali, no nám to nevadí, sme radi, že nás 

podporujete vy, že prispievate vašimi kresbami, úspechmi, 

básničkami a niekedy aj článkami. Sme vďační, že ste sa 

zapojili do súťaže o školského maskota v minulom školskom roku. ĎAKUJEME! 

šéfredaktorka Emka    

 

Dejepisná hodina na hrade 

Žiaci siedmeho ročníka, takže aj ja, mali možnosť zúčastniť sa 

dejepisnej hodiny na hrade s pani učiteľkou Gallikovou.   

 



 

8 

Táto hodina bola hlavne o človeku, ktorý sa volal Imrich Thököly. O tejto osobnosti, ale aj o jeho rodine, sme 

sa v tomto školskom roku mohli dozvedieť viac na našich hodinách dejepisu. Pozornosť sme venovali aj nášmu 

Kežmarskému hradu. Išli sme cez prvú hodinu a samotná prednáška trvala asi 45 minút, ale kým sme došli do 

triedy začínala už tretia vyučovacia hodina. Musím uznať, že počasie nám veľmi neprialo, pretože bola zima 

a cestou späť sa rozpršalo, takže sme trochu zmokli, ale dobrú náladu nám počasie tentoraz neskazilo. Táto 

hodina bola urobená formou prezentácie a prihováral sa k nám jeden z pracovníkov múzea – pán Švec. Bolo to 

zaujímavé. Rozprával nám aj povesť o Čiernej pani a taktiež o nových veciach, ktoré som doposiaľ nevedela. 

Ak sme chceli, mohli sme si informácie zapisovať, pretože v škole si nás pani učiteľka preverovala, ako sme 

dávali pozor. No a na konci našej prednášky sme boli v miestnostiach, kde boli vystavené nábytky a ukážka 

oblečenia z obdobia, kedy žil Imrich Thököly. Som rada, že som sa takejto hodiny mohla zúčastniť, no a teším 

sa na ďalšiu takúto hodinu. 

Takúto podobnú hodinu zažili aj žiaci V. A, ktorí mali 

možnosť dotýkať sa vystavených exponátov. Hodinou ich 

sprevádzala Barbora Thomayová.   

redaktorka Nina  

 

 
Škola v prírode 
 
V dňoch 9. – 13. 05. 2016 sme všetci druháci boli v Starej 

Lesnej. Išlo o Školu v prírode. Ubytovaní sme boli v hoteli. 

Počas tohto týždňa sme sa nielen učili, ale aj športovali, 

zabávali a vyrábali si rôzne zaujímavé veci. Stretli sme 

sa so záchranármi, naučili sme sa liezť po skalách 

a zaplávali sme si v hotelovom bazéne. Na tento pobyt 

budeme dlho spomínať. 

Oliver Pažák, II. C 

 
Výlet do Bochnie 
 
Výlet do Bochnie nám začal 19. mája o 5:45, keď sme nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol až do Poľska. 

Cestovali sme tri hodiny s jednou prestávkou. Keď sme dorazili do Bochnie, tak nás vrúcne privítali v poľskej 

škole. Pohostili nás aj džúsom a tvarohovou buchtou na poľský spôsob. Potom sme sa presunuli do motýlieho 

múzea, v ktorom sme mali možnosť vidieť vzácne exempláre motýľov z celého sveta. Z múzea sme išli do 

zábavného parku, v ktorom sme si zahrali hádzanú, kým chlapci hrali futbal PL – SK. Po zábavnom parku sme 

navštívili nákupné centrum a začali sa nákupy. Pri nakupovaní nás sprevádzali poľské deti z Bochnie. Bola to 

veľká zábava, lebo sme sa s nimi dorozumievali po ANGLICKY. Po nákupoch sme sa vrátili do ich školy na 

obed. Keď sme sa naobedovali, tak nás čakala cesta do soľnej bane. Cesta nám trvala 5 až 10 minút, potom sme 

postupne začali nastupovať do banského výťahu, ktorý nás spustil niekoľko metrov pod zem. Tam sme potom 

nasadli na vláčik a ten nás odviezol na koniec vyznačenej cesty pre turistov. Keď sme sa vracali zase na 

fotky: p. uč Galliková 

fotka: archív ZŠ 
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začiatok, tak sme mohli vidieť, ako pracovali baníci, aké 

nástroje používali atď. Videli sme aj jedinú podzemnú 

kaplnku, cez ktorú prechádza vláčik. Vyšli sme z bane a 

rozlúčili sme sa s poľskými deťmi a ich učiteľmi. Potom 

sme nastúpili do autobusu a celou cestou sme spomínali na 

krásny výlet. 

 

Júlia Jankurová, IV. C 

 

Bankár ročníka 

 
Projekt Bankár ročníka patrí k najlepším projektom, ktorý som doposiaľ robila.  

Už minulý rok, keď som bola šiestačka a terajší ôsmaci robili tento projekt, tak ma to strašne nadchlo 

a s kamarátkami  som si vymýšľala, aký by mala naša banka názov a sme si to už dopredu úplne naplánovali. 

Avšak tento rok sa naše plány úplne zrútili a názvy, ktoré sme vymysleli sa nám čím ďalej, tým viac prestávali 

páčiť. Už som si myslela, že budeme mať najhoršiu banku. Ale potom sa na nás opäť usmialo šťastie 

a vymysleli sme priam úžasný (aspoň pre nás) názov, a to Flower bank. Pani učiteľka ma vybrala ako 

riaditeľku a ja som si vybrala ešte štyri dievčatá do môjho tímu. Chvíľku trvalo kým sme sa rozbehli, ale potom 

to už išlo ako po masle. Tvrdo sme na tom pracovali a, pravdaže, boli aj nejaké tie problémy a zopár hádok, ale 

nejako sme to zvládli. No ale najťažšie na tom bolo asi nájsť vhodný deň na spracovanie. Boli sme päť dievčat, 

takže sme sa dlho nemohli dohodnúť. Zopárkrát sme ani neboli všetky, no ale musela sa každá nejako 

prispôsobiť, a potom sme s tým už nemali žiadny problém. Bolo to náročné, ale netvrdím, že to nebola zábava. 

Práve naopak nasmiali sme sa pri tom až-až. 

Školské kolo: 

Školské kolo sa konalo 24. 5. 2016 v VI. B triede. Ešte 

pred týmto kolom sa konalo aj triedne kolo, na ktorom 

mali učiteľky matematiky vybrať dve najlepšie banky, 

ktoré sa zúčastnili školského kola. Súťažilo dokopy šesť 

rôznych bánk, ktoré bojovali o prvé, druhé a tretie 

miesto. Zo VII. A triedy to boli Smile bank a Grand 

bank. Zo VII. B súťažili banky Diamonds bank  

a Flower bank. No a zo VII. C triedy to boli Ocean 

bank a Royal bank. Pravdaže, aj na tejto súťaži 

nechýbala porota, v ktorej boli dve pani učiteľky a štyri 

deviatačky.  

V deň školského kola som ráno nebola nervózna, ale 

ako sa už blížil čas prezentovania bánk, menší stres sme 

mali hádam všetci. My sme prezentovali ako druhé. 

Keď sme už boli vyobliekané a pripravené prezentovať banku, mali sme zmiešané pocity. Tešili sme sa, pretože 

sme boli zvedavé na ostatné banky, ale zároveň sme sa ich aj báli. V momente, keď sme sa ocitli pred porotou, 

srdce nám búšilo ostošesť. Ale keď sme začali prezentovať, stres od nás utiekol. Pri našom prezentovaní všetci 

fotky: archív ZŠ 

fotky: archív ZŠ 
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dávali pozor a na koniec sa nám odvďačili veľkým a hlasným potleskom. Vtedy mi spadol kameň zo srdca. 

Vypočuli sme si ešte banky z iných tried, no a potom sme už len netrpezlivo čakali na vyhodnotenie.  

Vyhodnotenie dopadlo takto: 

1. Flower bank (VII. B), 

2. Royal bank (VII. C), 

3. Diamonds bank (VII. B). Tento deň bol skvelý a dúfam, že naň nikdy nezabudnem.        

redaktorka Nina Sojáková    

 

 

Návšteva lyceálnej knižnice 
 

2. májový týždeň sa žiaci ôsmeho ročníka vybrali na 

návštevu lyceálnej knižnice. Čakala ich zaujímavá 

prednáška o histórii lýcea, o jeho žiakoch, o priestoroch a, 

samozrejme, o knihách. Navštívili hneď niekoľko 

miestností, pričom každá bola zameraná na niečo iné. Žiaci 

zistili množstvo zaujímavých informácií o osobnostiach 

ako napríklad o Teodorovi Jónymu, ktorý študoval na 

kežmarskom lýceu a je po ňom pomenovaná aj miestnosť 

v lýceu – Jónyho knižnica. No na žiakov tu nečakali iba 

samé nudné knihy. Zistili tu, ako sa reštaurujú knihy, mohli si prezrieť niekoľko unikátnych a vzácnych 

exponátov ako napríklad najväčšiu a najmenšiu knihu lýcea a zistili, aké to bolo, keď niekto porušil školský 

poriadok, bol zavretý do tmavej miestnosti na určitú dobu, a niektorí naši žiaci si to aj vyskúšali. Kežmarok 

môže byť pyšný, že má najväčšiu školskú historickú knižnicu v strednej Európe. Na túto exkurziu do blízkeho 

lýcea budú žiaci určite ešte dlho spomínať. A ja s nimi. 

  

šéfredaktorka Katka, fotky: p. uč. Galliková 

 

 

Demänovská jaskyňa slobody 

 
Ráno 20. 5. 2016 sme my žiaci VIII. C a VIII. D nastúpili do 

autobusu a vyrazili sme do Demänovskej jaskyni slobody. 

Najprv sme vošli do chodby a vyšli sme do veľkého jaskynného 

dómu. Neverili by ste, aká pekná a farebná bola jaskyňa. Krasové 

útvary ako stalaktity, stalagnáty boli tiež veľmi pekné. Voda bola číra, samozrejme, bola aj studená. V celej 

jaskyni bolo 7° C. Po jaskyni sme mali rozchod v Liptovskom Mikuláši. Väčšina išla do McDonaldu. Všetkým 

sa páčilo a bolo super! 

 
 redaktor Róbert Hotáry                                                                                                             fotka: archív ZŠ 
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„...a Slovo bolo u Boha“ 
 

V minulom čísle sme spomínali túto súťaž v súvislosti s Jakubom Lesným na krajskom kole a jeho postupom 

na celoslovenské kolo. Odvtedy sa Jakub zúčastnil celoslovenského kola v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 2. 

4. 2016 v Spojenej škole Sv. rodiny. Jakub nás úspešne reprezentoval a obsadil krásne 2. miesto. Opäť sme boli 

za ním a vyspovedali sme ho z jeho pocitov na tejto súťaži. 

1. Aké si mal pocity, keď si cestoval do Bratislavy? 

J: Rôzne. Trochu som sa bál, najmä čo ma tam čaká, aká bude konkurencia. Na druhej strane som bol šťastný, 

lebo do Bratislavy necestujem každý deň. 

2. Ako prebiehala súťaž? 

J: Súťaž bola na vysokej úrovni. Bola veľmi dobre pripravená. Začínala sv. omšou, ktorú slúžil bratislavský 

pomocný biskup Jozef  Haľko. Sv. omša mi dala silu do recitácie. Na začiatku som mal trošku strach, ale potom 

to ustúpilo a recitáciu som si užíval. Páčilo sa mi aj, ako recitovali ostatní súťažiaci a vnímal som tú Božiu 

lásku, krásu a dobrotu. 

3. Čo si recitoval? 

J: Ukážku od Vladislavy Plančíkovej: Nemám to, čo ostatní. 

Uvedomil som si, že nemám čo druhým závidieť, ale mám si vážiť to, čo mám. 

4. Prekvapilo ťa, keď si pri vyhlasovaní výsledkov počul svoje meno? 

J: Veľmi ma to prekvapilo a potešilo. Nečakal som to, pretože konkurencia bola silná. 

Ďakujem Pánu Bohu za to, že som mohol súťažiť a že mi pomohol vyhrať 2. miesto. 

Ďakujem aj sestričke Priske, ktorá mi vybrala ukážku na recitáciu a pomáhala mi radami a modlitbami. 

 

My na záver ešte ďakujeme aj tebe, Jakub, že si nás takto úspešne reprezentoval a prajeme ti veľa ďalších 

úspechov. 

 

 

OLYMPIÁD A SÚŤAŽÍ 
 

OKIENKO 

                                     „...a Slovo bolo u Boha“ 

                   biologická olympiáda                        chemická olympiáda 

   geografická olympiáda                            Slávici z lavice 

                   EnvirOtázniky           fyzikálna olympiáda                      

matematická olympiáda         biblická olympiáda      Medzníky II. sv. vojny 
 

fotky: archív ZŠ 
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Biologická olympiáda 

 
V minulom čísle sme taktiež spomínali aj Zuzanu Dindovú, ktorá vyhrala 1. miesto v okresnom kole 

biologickej olympiády a postúpila na krajské kolo. To sa konalo 17. 3. 2016 v Prešove. V silnej konkurencii 

obsadila krásne 3. miesto a porotu zaujala svojou veľkou záľubou v pozorovaní a fotografovaní vtáctva 

žijúceho vo voľnej prírode. My Zuzke ďakujeme za reprezentáciu, prajeme veľa úspechov a chuti do 

pozorovania prírody. V rámci biologickej olympiády sa 10. 5. 2016 uskutočnilo ešte okresné kolo kategórie D, 

ktoré sa konalo v Poprade. Jakub Uhrin získal 1. miesto a Patrik Sekerák 2. miesto. Aj im srdečne 

blahoželáme. 

 

Chemická olympiáda 

 
Dňa 10. 3. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ s MŠ sv. Kríža. 

Zúčastnili sa na ňom dvaja žiaci našej školy. Ja (Katarína Vosovičová) a Pavol Vilček. Pavol sa umiestnil na  

6. mieste a ja som sa umiestnila na 2. mieste a postúpila som na krajské 

kolo. To sa konalo 21. 4. 2016 v Prešove a skončila som na 7. mieste. 

Bol to úžasný zážitok a veľmi sa teším na budúci rok, pretože sa tejto 

olympiády opäť zúčastním. 

 

Slávici z lavice 

 
Dňa 18. 5. 2016 sa v Prešove konalo krajské kolo súťaže moderných 

piesní Slávici z lavice. Laura Pavligová získala v 1. kategórii krásne 

1. miesto a Anička Kubalová v 2. kategórii 3. miesto. Blahoželáme. 

 

Envirotázniky 

 
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 8. a 9. ročníka našej školy zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže 

venovanej problematike životného prostredia – Envirotázniky. Do súťaže sa z našej školy zapojilo 43 žiakov a 

z celkového počtu 60 bodov získala Petra Barnášová 53, Lívia Krempaská 52 a Róbert Hotáry 51 bodov. 

Tešíme sa tak veľkej účasti našich žiakov a gratulujeme. 

 

Fyzikálna olympiáda 

 
Na našej škole sa dňa 16. 3. 2016 konalo okresné kolo fyzikálnej olympiády v kategóriách 8. a 9. ročníka.  

V kategórii 8. ročníka sa naši žiaci umiestnili na popredných miestach: 1. miesto – Katarína Vosovičová;      

2. miesto – Matej Bašista; 3. miesto – Adrián Šoltýs. V kategórii 9. ročníka sa naši žiaci umiestnili na 2. 

mieste – Veronika Števíková a na 3. mieste – Pavol Vilček. Potom 

sa konalo 13. 4. 2016 krajské kolo kategórie 9. ročníka v Prešove, 

kde sa na 7. mieste umiestnil Pavol Vilček. 

Taktiež sa ešte konala Archimediáda – obvodné kolo pre 7. ročník. 

Bola v priestoroch ZŠ s MŠ sv. Kríža dňa 18. 5. 2016. Tu sa taktiež 

naši žiaci umiestnili veľmi dobre: 1. miesto – Karin Hutníková, 

Karolína Vilgová; 4. miesto – Soňa Konfalová, 9. miesto – 

Martina Marhefková. 

Všetkým našim olympionikom ďakujeme za reprezentáciu a krásne 

miesta. 

fotka: archív ZŠ 

fotka: archív ZŠ 
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Matematická olympiáda 

 
Dňa 19. 1.  sa konalo na našej škole okresné kolo MO v 5. a     

9. ročníku. 

V 5. ročníku naši žiaci obsadili: 

1. miesto – Katarína Horná; 2. miesto – Miriam Nahalková; 

3. miesto – Boris Džadoň, Lucia Horná, Michaela Zastková. 

 V 9. ročníku sa naši žiaci umiestnili na prvých 6 miestach, 

z toho prvé tri boli: 1. miesto – Eduard Rímsky; 2. miesto – 

Veronika Števíková; 3. miesto – Pavol Vilček. 

Dňa 5. apríla sa na našej škole konalo okresné kolo matematickej olympiády pre 6., 7. a 8. ročník. 

V 6. ročníku sa naši žiaci umiestnili na prvých 9 miestach, z toho prvé tri boli: 1. miesto – Emília Oravcová, 

Sandra Sosková; 2. miesto – Samuel Sebeš; 3. miesto – Liliana Boháčová. 

 V 7. ročníku sa naši žiaci umiestnili na prvých 4 miestach, z toho prvé tri boli: 1. miesto – Boris Svoboda;  

2. miesto – Matej Horný; 3. miesto – Ester Čorbová, Nina Sojáková, Barbora Václaveková. 

 V 8. ročníku sa naši žiaci umiestnili na prvých 7 miestach, z toho prvé tri boli: 1. miesto – Katarína 

Vosovičová; 2. miesto – Lívia Krempaská, Ján Rusnák; 3. miesto – Matej Bašista. 

Ďakujeme našim matematickým hlavičkám za úspešnú reprezentáciu. 

 

Biblická olympiáda 

 
Dňa 9. 3. 2016 sa konalo na ZŠ s MŠ Sv. Kríža v Kežmarku okresné kolo biblickej olympiády. Našu školu 

reprezentovalo naše trojčlenné družstvo: Zuzana Dindová, Pavol Vilček a ja (Katarína Vosovičová). Po 

niekoľkých kolách týkajúcich sa dvoch kníh zo Svätého písma sme sa umiestnili na 2. mieste. 

 

Medzníky II. svetovej vojny 

 
Dňa 20. 5. 2016 sa Adam Džadoň, Pavol Vilček a Dávid Sladký zúčastnili dejepisnej súťaže s názvom 

„Medzníky II. svetovej vojny“. V medziokresnom kole sa zapojilo 23 družstiev. Naše družstvo sa umiestnilo na 

1. mieste a za odmenu pôjdu do Prešova na exkurziu do Solivaru. Túto 

súťaž organizoval Protifašistický odboj. Adamovi sme položili zopár 

otázok. 

1. Ako sa ti páčilo na tejto súťaži? 

A: Bolo to v pohode. Išiel by som tam opäť. 

2. Aké boli podľa teba vedomostné otázky? 

A: Boli tam celkom ťažké úlohy, ale dalo sa to zvládnuť.  

3. Čo hovoríš na konkurenciu? 

A: Bolo tam veľa škôl, teda konkurencia bola naozaj silná. 

Ďakujeme za rozhovor a k 1. miestu srdečne blahoželáme. 

 

 
šéfredaktorka Katka 
 

 

fotka: p. uč. Galliková 

fotka: archív ZŠ 
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Výtvarná súťaž Moje (ne)istoty a výstava súťažných prác 

 
6. 4. 2016 sa konala výstava, ktorá sa začala o 11:00 hodine. Práve vtedy sme sa 

dostavili do Barónky – výstavnej siene. Súťažné práce už boli vystavené a všetko 

pripravené na vyhodnotenie. Vyhodnotenie začalo vystúpeniami. V rámci tohto 

vystúpenia sme mohli vidieť aj žiakov našej školy vo forme hudobného úvodu 

a neskôr žiačky ZUŠ s tanečnou choreografiou až sme sa dostavili ku samotnému 

vyhodnoteniu a prevzatiu cien, ktoré bolo sprevádzané potleskom a blahoželaniami. 

Bola to moja úplne prvá súťaž, ktorá viedla k úspechu v podobe 1. miesta v kategórii 

11 – 15 rokov. Škola, ktorá súťaž organizovala, si dala záležať na vyhodnotení a pri 

prevzatí ceny nás sprevádzali pocity šťastia a radosti.  

Kristína Gočová, IX. A, fotka: p. uč. Galliková 

 

Mladý záchranár  CO 

Mladý záchranár CO je celoslovenská súťaž. Na okresnom kole, ktoré 

sa konalo na ZŠ, Nižná brána sa zúčastnil aj náš štvorčlenný tím, 

v ktorom som bola aj ja. Súťaž sa konala 10. mája a bola zložená z 6 

disciplín, a to zo strieľania zo vzduchovky, civilnej ochrany, 

zdravotníckej prípravy, topografie, hasenia malých požiarov 

a z vedomostných testov. Na súťaž sme sa pripravovali asi 3 

mesiace. Pani učiteľka Cermanová nás pripravovala na topografiu. 

Pani učiteľka Jurašková na civilnú ochranu a vedomostné testy, no a 

pán učiteľ Babej na streľbu zo vzduchovky a na zdravotnícku 

prípravu. V deň súťaže bolo riadne horúco. Behali sme cez ihrisko 

školy, ďalej cez most na Štart, no a potom už len dolu opäť do školy. 

Na súťaž sme odchádzali s pani učiteľkou Juraškovou hneď ráno 

a vracali sme sa v popoludňajších hodinách. Celkom nám to išlo. 

Body sme stratili len na streľbe zo vzduchovky a na vedomostných 

testoch. Ja som nejaké tie bodíky stratila tiež, a to v streľbe. 

Družstiev tam bolo dosť veľa a keďže my sme išli v prvej polovici, na oddych sme mali času až-až. Asi okolo 

14:00 bolo vyhodnotenie, no a my sme na prekvapenie skončili na 2. mieste. Veľmi ma táto výhra potešila. 

Všetci sme dostali medaily a nejaké vecné ceny ako tašku, kalkulačku či zápisník. Veľmi sa mi to páčilo, 

pretože táto súťaž nie je len o športe a o behaní, ale aj o vedomostiach.  

redaktorka Nina ,  fotky: p. uč. Jurašková 

 

Opäť máme za sebou ďalší školský rok plný úspešných reprezentácií našich žiakov, ktorí sa po celý rok 

veľmi snažili a umiestňovali sa na výborných miestach v rôznych súťažiach. Celá škola je vám veľmi 

vďačná. No táto vďaka nepatrí len nám – našim šikovným žiakom. Patrí aj pani učiteľkám, ktoré nás 

usilovne a svedomito pripravovali už od začiatku roka. Veľmi pekne vám ďakujeme a dúfame, že budúci 

rok bude taktiež veľmi úspešný a že nám opäť budete pomáhať v príprave. 
šéfredaktorka Katka 
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Pod lupou 
 

Interview s pani učiteľkou 

Kriššákovou  

o projekte Zelená škola 
 

O projekte Zelená škola sme už čo-to počuli.  No vieme všetky podrobnosti? Na ne sme sa 

opýtali pani učiteľky Kriššákovej. 

 

1. Prečo sa naša škola zapojila do tohto projektu? 

Chceli sme zmenu, pozitívnu zmenu v našej škole, zmenu 

v správaní a efektívne využívať čas. 

2. Ako sme sa do Zelenej školy zapojili? 

Tento projekt bol v mojej mysli už dávno, ale nevedela 

som sa k nemu odhodlať, lebo je dosť náročný a nemôže 

ho robiť jednotlivec. Napokon prišla otázka, že čo 

hovorím na tento projekt od p. zástupkyne Ferenčákovej, 

a tak sa všetko začalo... Najskôr však trebalo nájsť 

kolegov na spoluprácu, informácie o projekte a mohli sme 

začať...  

3. Aký je hlavný cieľ tohto projektu? 

Jeho hlavným cieľom je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro, nástrahy 

spolupráce. 

4. Čo nám ešte poviete o tomto projekte? 

Program Zelená škola sa realizuje podľa metodiky 7 krokov ZŠ. Učiteľ je vnímaný ako sprievodca. V  

zapojených školách počas programu dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry. Škola realizuje 

aktivity v rámci certifikačného obdobia. Počas certifikačného obdobia sa venujeme jednej prioritnej téme 

(výber zo 6 tém). Tento školský rok máme vodu. 

5. Každá trieda dostala papieriky, vysvetlite nám načo slúžia? 

To sú letáčiky s informáciami o projekte.  

6. Môžu žiaci niečím prispieť alebo s niečím pomôcť? 

Samozrejme, tento projekt je práve zameraný na spoluprácu so žiakmi, veď 50 % kolégia tvoria žiaci. Na 

stretnutiach sa vyjadrujú, navrhujú zmeny..., podieľajú sa na tvorbe a realizácii celého projektu. My dospelí ich 

len usmerňujeme.  

7. Môžeme vyhrať nejaké vecné ceny pre školu? 

Odmenou po realizácii aktivít a splnení 7 krokov získame certifikát a vlajku siete Eco-schools.  

8. V rámci tohto projektu sa môžu žiaci niečo naučiť? 

Naučia sa, ako chrániť životné prostredie, vytvoria si vzťah k prírode.  

kresba: Vanessa Vaksmundská 
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9. Kto robil nástenku na prvom stupni? 

Učiteľky 1. – 4. stupňa a žiaci. 

10. Na našej škole máme aj hliadky kvapky, čo hliadkujú? 

Kontrolujú kohútiky v triede, v záchodoch, lebo naším cieľom je znížiť spotrebu vody o 2 % - 5 % do júna 

2017, a to deviatimi aktivitami. Jednou z nich je vytvoriť hliadku kvapky.                                   

 

Ďakujem za rozhovor.                           

 

Prvý apríl 

Určite všetci tušíte, čo sa deje na 1. apríla. Každý žiak chce predsa v tento deň nachytať svojich učiteľov, 

a preto každý rok sa snaží vymyslieť prvoaprílový žartík.  

A teda boli sme veľmi zvedaví, čo ste si vymysleli a či sa vám to podarilo a ako sa zatvárila pani učiteľka, 

ktorá vás v danú hodinu učila... 

 

1. Čo ste si pripravili pre vašu pani učiteľku? 

VII. B: Namydlili sme školskú tabuľu, dali sme pásku cez dvere. A keď zazvonilo na hodinu matematiky, tak 

sme si zobrali tašky, dali hore stoličky a išli sme na WC  a po približne 5 – 10 minútach  sme vyšli von a tvárili 

sme sa, že sme zaspali. 

VIII. D: Dvere sme zalepili celofánom a napísali sme na ne karanténa, tri lavice sme poskladali na seba 

a odsunuli ku dverám, ostatné sme odsunuli k stene a čakali na učiteľku. 

2. Podľa vás sa vám prvoaprílový žart podaril? 

VII. B: Áno 

VIII. D: Áno, určite. 

3. Ako sa zatvárila vaša pani učiteľka? 

VII. B: Naša triedna učiteľka reagovala najprv prekvapene, ale potom sa zasmiala. 

VIII. D: No nebola veľmi nadšená. 

4. Prichystali ste niečo doma svojim rodičom alebo súrodencom? 

VII. B: To už nie. 

VIII.D: Nie.  

Interview zrealizovali: Adam Kubala                  Text: redaktorka Lívia Halčinová   

                                        Lukáš Poľanovský, VII. B                               

 

Interview s deviatakmi – Testovanie 9 

Aj tohtoročných deviatakov čakalo Testovanie 9, ktoré sa tento rok uskutočnilo 6. 4.  2016. Na daný deň sa 

určite všetci svedomito pripravovali a snažili sa, ako najviac mohli, ale neboli jediní, ktorí sa snažili. Ich 

učitelia tiež určite chceli, aby mali čo najlepšie výsledky. Ale o tom, ako dopadli sa dozviete od samotných 

deviatakov. 

 

 

kresba: Vanessa Vaksmundská 

Interview a fotka: šéfredaktorka Emka   
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Pred Testovaním 9 (interview zrealizované 5. 4. 2016): 

1. Ako dlho sa už pripravuješ na Testovanie 9? 

Alex Krempaský, IX. D: Asi 5 týždňov. 

Michaela Štecová, IX. D: Asi mesiac .  

Barbora Krempaská, IX. D: Pripravujem sa asi 2 týždne.  

2. Myslíš si, že to dopadne dobre alebo naopak zle? 

Alex Krempaský, IX. D: Podľa mňa to dobre dopadne.  

Michaela Štecová, IX. D: Myslím si, že fajn.  

Barbora Krempaská, IX. D: Tiež si myslím, že to dopadne dobre. 

3. Venujú sa vám učitelia viac ako po minulé roky? 

Alex Krempaský, IX. D: Áno. 

Michaela Štecová, IX. D: Áno. 

Barbora Krempaská, IX. D: Áno.  

4. Akého predmetu sa obávaš viac: matematiky či slovenčiny? 

Alex Krempaský, IX. D: Obávam sa viac matematiky. 

Michaela Štecová, IX. D: Väčšie obavy mám z matematiky. 

Barbora Krempaská, IX. D: Skôr slovenčiny.  

 

Po Testovaní 9: 

1. Mal/a si trému? 

Alex Krempaský, IX. D: Trochu.  

Michaela Štecová, IX. D: Áno. 

Barbora Krempaská, IX. D: Nie. 

2. Dopadlo to podľa tvojich predstáv? 

Alex Krempaský, IX. D: Áno, dopadlo. 

Michaela Štecová, IX. D: Ani veľmi nie.  

Barbora Krempaská, IX. D: Áno, bola som spokojná. 

3. Z akého predmetu si mal/a lepšie výsledky? 

Alex Krempaský, IX. D: Oba testy som zvládol rovnako dobre.  

Michaela Štecová, IX. D: Mala som lepšie výsledky zo slovenčiny. 

Barbora Krempaská, IX. D: Lepšie som zvládla matematiku. 

4. Boli z vašich výsledkov učitelia spokojní?  

Alex Krempaský, IX. D: Áno. 

Michaela Štecová, IX. D: Áno.  

Barbora Krempaská, IX. D: Áno, boli spokojní.  

 

Text: redaktorka Nina Sojáková                             

Interview zrealizovali: Adam Kubala , 

                                                                                                                            

 

 

Lukáš Poľanovský, VII. B 

kresba: Emma Matejková, VII. A 

kresba: Radka Plučinská, VII. A  
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Interview s pani učiteľkou Mlynarčíkovou a so 

žiakmi zo VI. B triedy – Úsmev pre strom 

Niektorí už iste viete, že naša škola bola zapojená do projektu Úsmev pre strom. Cieľom projektu bolo, aby 

žiaci a rodičia pomáhali prírode a snažili sa dbať o to, aby naša planéta bola čím ďalej krajšia a krajšia. 

Dúfam, že aj vy máte rovnaký názor, že stromy, ktoré miznú, by sa mali nahradiť novými peknými 

stromčekmi.  

Aj v areáli našej školy sa zasadil jeden stromček. Zasadili ho žiaci VI. B triedy pod vedením p. učiteľky 

Mlynarčíkovej, preto sme im položili pár otázok.  

 

Otázky pre pani učiteľku Mlynarčíkovú: 
 

1. Aká spoločnosť organizuje projekt Úsmev pre 

strom? 

Organizátorom projektu je spoločnosť SHP Group 

Harmanec. SHP Group = Slovak Hygienic Paper 

Group. Je to spoločnosť z oblasti celulózo-

papierenského priemyslu. 

2. Čomu sa venuje spoločnosť, ktorá organizuje 

daný projekt?  

Spoločnosť sa zaoberá výrobou hygienických 

produktov. Vyrába toaletný papier, vreckovky, 

obrúsky.  

3. Prečo sa do projektu zapojila aj naša škola? 

Naša škola chce byť Zelenou školou a nielen preto nám životné prostredie nie je ľahostajné. Zber papiera na 

našej škole je pre nás samozrejmosťou a má dlhoročnú 

tradíciu.  

4. Prečo ste  zasadili stromček? 

Vysadenie stromčeka v areáli školy bolo okrem 

zberu papiera aktivitou, ktorú sme museli splniť, ak 

sme sa chceli súťaže zúčastniť.   

 

Otázky pre žiakov zo VI.B triedy: 

1. Kedy ste sadili stromček? 

Stromček sme zasadili 15. apríla 2016. 

 

2. Aké pomôcky ste používali? 

Použili sme motyku, krompáč, lopatu a, 

samozrejme, potrebovali sme aj strom – borovicu limbu.  

3. Ako dlho ste sadili stromček? 

Trvalo nám to 45 minút.  

4. Pomáhala vám  aj pani učiteľka? 

Pri sadení nám pomáhal pán školník.    

Text: redaktorka Mima Vengliková                      

fotky: archív ZŠ 

Interview zrealizovali: Adam Kubala , 

                                      Lukáš Poľanovský, VII. B 
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Interview s pani učiteľkou Malákovou a program 

na Deň matiek 

 

Myslím si, že všetci ľúbime svoje mamičky. Je to sviatok, pri ktorom by sme mali poďakovať všetkým 

mamám za to, že sa o nás starajú. Bez nich by sme jednoducho neboli. A na znak lásky si žiaci I. a II. stupňa 

spolu s učiteľmi pripravili program pre mamičky. Program mal názov Pipi Dlhá Pančucha pokračuje..., 

v ktorom sme sa opäť stretli s našou nezbednou kamarátkou Pipi a jej kamarátmi. V tomto predstavení sa 

Pipi vybrala na dobrodružnú plavbu loďou, vďaka ktorej našla svojho otca. 

Program bol opäť úžasný, Pipi opäť nesklamala a keďže hlavnú hrdinku sme vyspovedali v minulom čísle, 

rozhodli sme sa vyspovedať jednu z osôb, ktorej vďačíme za prekrásne kulisy, ale aj za to, že naši herci svoju 

úlohu zvládli na jednotku – p. uč. Malákovú. 

Otázky pre pani učiteľku Malákovú: 
1. Ako dlho trvala výroba kulís? 

Kulisy sme vyrábali asi 3 týždne.  

2. Pomáhali vám aj žiaci? Ak áno z akých tried? 

Samozrejme, robili ich najmä deti, my učitelia výtvarnej 

výchovy sme ich iba usmerňovali. Išlo o deti z viacerých 

tried, ale boli to jednotlivci alebo menšie skupiny žiakov. 

Na tvorbe kulís pracovali žiaci zo VII. C, VII. A, VII. B, 

VIII. A a žiaci, ktorí pracovali pod vedením p. uč. 

Gallikovej.  

3. Koľko detí pracovalo na kulisách? 

Na tvorbe pracovalo asi okolo 50 žiakov.  

4. Ktorý učiteľ sa ešte podieľal na tvorbe kulís? 

Kulisám sa venovala ešte p. učiteľka Galliková, prácu sme mali pekne podelenú.  

5. Na ktorých hodinách ste ich robili? 

Vždy keď sme mali hodinu výtvarnej výchovy, ale aj vo voľnom čase, a to bolo asi častejšie, pretože čas 

vyžadujúci si samotnú výrobu bol náročný.  

 

6. Stíhali ste aj učiť a aj pripravovať našich hercov? 

Dá sa všetko, ak sa chce a je chuť robiť. A herci? 

Profesionáli, takže pracovalo sa s nimi veľmi dobre. 

Dokonca dramatický text sa naučili podstatne rýchlejšie 

ako pri vianočnom programe.  

7. Mali ste s našimi hercami veľa starostí? 

Nie, sú to žiaci, ktorí sú veľmi talentovaní, takže starostí 

nie, iba radosti.  

8. Ako často ste sa stretávali? 

Vždy vtedy, keď nám to dovoľoval voľný čas.  

 9. Dopadol program podľa vašich predstáv? 

Áno, ba dokonca ešte lepšie.  

 

fotky: archív ZŠ 
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10. Páčili sa vám vyrobené darčeky pre našich rodičov? 

Veľmi sa mi páčili. 

 

Text a interview: šéfredaktorky  Anna a Emka  

          

Interview s pani učiteľkou Zoričákovou    

V našej rubrike ste si už zvykli, že každému novému učiteľovi sme položili zopár otázok, aby sme ho bližšie 

spoznali. V tomto školskom roku v našej škole začala učiť pani učiteľka Zoričáková.  

 

1. Ste spokojná na našej škole? 

Áno. 

2. Chceli by ste na našej škole niečo zmeniť? 

Nie, nechcela. 

3. Aké predmety učíte? 

Učím fyziku a informatiku. 

4. Aký predmet vás najviac bavil, keď ste boli 

žiačkou? 

Samozrejme, že fyzika. 

5. Máte rada šport?  Ak áno, tak aký? 

Áno, rada lyžujem. 

6. Čím ste chceli byť, keď ste boli malá? 

Chcela som byť novinárkou. 

7. Baví vás byť učiteľkou? 

Áno, baví. 

8. Chceli by ste učiť aj iné predmety? 

Určite biológiu, lebo som ju vyštudovala.  

9. Vediete nejaký krúžok? 

Áno, vediem, pripravujem žiakov na fyzikálnu olympiádu. 

10. Aká je vaša najobľúbenejšia farba? 

Čierna.  

11. Ste spokojná so správaním žiakov? 

Ako kedy. 

12. Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?  

Bryndzové halušky. 

13.Viete hrať na nejaký hudobný nástroj? 

Viem hrať na klavír. 

14. Pozeráte rada televízor? 

Áno. 

15. Čo robíte rada vo voľnom čase? 

 Chodím s priateľmi von. 

16. Aké sú vaše záľuby? 

Rada čítam a lyžujem. 

17. Aké je vaše najobľúbenejšie ročné obdobie? 

 Leto.                                                                                            Text a interview: redaktorky Adela a Sofia 

  

fotka: Dominika Slovíková, VII. B 

kresba: Liliana Kaputová, VII. C 

      Barbora Václaveková, VII. C 

          Karolína Kubalová, VII. C 
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Interview s našimi pani kuchárkami a kuchárom 

Ahojte! Opäť sme si pripravili pár otázok pre naše pani kuchárky. A viete prečo? Dôvod je veľmi 

jednoduchý – do školských jedálničkov mohli prispieť aj žiaci. Stačilo doniesť pani kuchárkam z domu svoje 

recepty. Aj vy ste zvedaví, koľko receptov dostali? To sa dozviete z tohto interview.  

1. Dostali ste jedlá viac s mäsom alebo také zdravšie so 

zeleninou? 

Nedostali sme ani jedlá s mäsom, ani so zeleninou.  

2. Dostávali ste hlavné jedlá alebo aj polievky? 

Žiaci mohli prispieť hlavnými jedlami aj polievkami. 

3. Boli to len slané alebo aj sladké jedlá? 

Nedostali sme ani slané, ani sladké recepty.                                                   

4. Dávali vám recepty viac z prvého alebo viac 

z druhého stupňa? 

Žiaci neprispeli ani z prvého, ani z druhého stupňa. 

5. Tak teda koľko receptov ste dostali? 

Bohužiaľ, od našich žiakov sme nedostali ani jeden recept. 

6. Tak už teraz nám je jasné, že asi žiadne recepty 

zaraďovať nebudete... 

Radi by sme zaradili, ale nemáme naozaj čo zaraďovať. 

7. Komu aspoň naši žiaci mohli svoje recepty odovzdať? 

Svoje jedlá mohli odovzdať pani šéfkuchárke alebo do schránky, do ktorej žiaci odovzdávajú stravné lístky.  

Interview zrealizovali: Adam Kubala                       Text: šéfredaktorka Ema   

                                        Lukáš Poľanovský, VII. B                               

 

„Knižnica“ už aj na chodbách.... 

Ako každý z nás mal odmalička určite nejakú obľúbenú knihu. A ak náhodou 

nie, tak na prvom poschodí si môžete prečítať hocijakú krásnu knižku. Tieto 

knižky sú v takej škatuľke, ktorá sa nachádza na prvom poschodí pri 

hudobnej triede. Ale to nie je všetko! Ďalšiu škatuľku s knižkami môžete 

nájsť takisto na prvom stupni. Neraz som tam stretla deti z prvého stupňa. Je 

milé, že sa v tejto dobe nájde ešte niekto, kto si s radosťou prečíta nejakú 

knižku. Touto cestou sa chcem aj poďakovať všetkým, ktorí dostali tento 

nápad a boli ochotní na našej škole niečo také úžasné zrealizovať. Je naozaj 

skvelé, že takáto „školská knižnica“ existuje už aj na chodbách. Ale vedeli 

ste, že knihy si môžete nielen požičať a prečítať, ale máte možnosť aj vy 

prispieť svojimi knihami, ktoré už doma nečítate? Dúfam, že ste tak urobili.  

Ale poďme sa teraz pozrieť na knihy, ktoré vás z našich dvoch škatuliek zaujali. 

 

fotka: Jakub Rusnák, VII. B 
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1. Prečítali ste si aspoň jednu z knižiek na prvom poschodí? 

VII. B: Áno. 

2. Ak áno, tak akú? 

VII. B: Prečítali sme si knihu s názvom ČIENI ŠMOLKOVIA. 

3. Páči sa vám, že nemusíte ísť do knižnice a hneď si môžete 

prečítať knižku? 

VII. B: Áno, veľmi, je to skvelý nápad.  

4. Čítate radi knižky? 

VII. B: Ani veľmi nie. 

5. Máte aj doma nejaké knižky? 

VII. B: Áno, máme. 

6. Môžete nám prezradiť, o aké knihy ide? 

VII. B: Napríklad Percyho Jacksona, sériu kníh s názvom Synovia 

veľkej medvedice od Henrichovej-Welskopfovej a pod.  

7. Ak áno, čítate ich? 

VII. B: Niekedy. 

8. Aká je vaša najobľúbenejšia knižka? 

VII. B: Hobit od J. R. R. Tolkiena. 

 

 

 

Deň detí 
 

1. júna oslavujú všetky deti. Pre mňa tento deň znamená, že v rôznych mestách sa konajú rôzne súťaže pre deti, 

výhercovia dostanú sladkosti a po celý deň je zábava. Minulý rok sme napríklad hrali mikádo a ako výhercovia 

sme získali kľúčenky. Ja som vtedy prišla domov strašne šťastná, pretože cez deň som toho strašne zažila. Takže 

určite je vám jasné, že Deň detí je podľa mňa naozaj super deň. A ani tento rok to nebola žiadna výnimka.  

Na sviatok všetkých detí už tradične chodia žiaci druhého stupňa do kina.  V tento školský rok si mohli 

pozrieť Malého princa od Exupéryho. A ako sa im páčil?  Určite ste zvedaví aj na to, čo počas svojho dňa 

robili, zažili.... To všetko sa dozviete z tohto rozhovoru... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview zrealizovali: Adam Kubala ,  Dominik Irha                                                                                                                                                                                                                                                                        

Text: redaktorka Lívia Halčinová                                                fotky: Jakub Rusnák, VII. B 

 

 
 

 

1. Ako sa vám páčil tento deň? 

V. B: Veľmi pekný deň. 

VIII. D: Super. 

VI. C: Bol veľmi pekný. 

2.  Zabávali ste sa v tento deň? 

V. B: Áno. 

VIII. D: Áno. 

VI. C: Áno, určite. 

3. Ako sa vám páčil Malý princ? 

V. B: Bol veľmi pekný. 

VIII. D: Plakali sme  

VI. C: Zaujímavý. 

 kresba: Katka Ogurčáková, VII. A 
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4. Aký ste mali program okrem kina? 

V. B: Išli sme na zmrzlinu. 

VIII. D: Mali sme obed, spoločenské hry a dostali sme čokoládu.  

VI. C: Zmrzka. 

Text: Dominika Halčinová    

Interview zrealizovala: šéfredaktorka Ema  

 

Malí prváčikovia už nie sú malí... 

Prebehlo už takmer desať mesiacov odkedy naši najmenší žiaci prvýkrát zasadli do školských lavíc. Určite to 

pre nich nebolo vôbec ľahké, ale spoznali nových ľudí, milé pani učiteľky, našli si kamarátov, a to 

najdôležitejšie, naučili sa nové veci.  

Opýtala som sa niekoľkých milých žiakov a žiačok, ako sa im páčil tento rok, čo zažili, čo sa im najviac 

páčilo a na čo sa najviac tešia v budúcom školskom roku.  

 

I. A 

Nina Vidová: Tento rok bol pekný. Najviac sa mi páčilo, ako sme sa učili matematiku. Mám rada matematiku. 

Každý deň som sa tešila do školy. Som smutná, že končí školský rok, ale teším sa na prázdniny. Teším sa aj na 

ďalší rok, pretože sa opäť naučím niečo nové. 

Samuel Klein: Pre mňa bol tento rok dobrý, lebo sa mi na ňom všetko páčilo. Našiel som si nových kamarátov, 

s ktorými niekedy vystrájame. Naučil som sa počítať, čítať a písať. Najviac sa mi páčilo na tomto roku písanie. 

Teším sa na prázdniny, ale aj na nový školský rok. 

I. B 

Dávid Džadoň: Tento rok nebol dobrý, pretože sa nerád učím. Naučil som sa však abecedu. Z predmetov mám 

najradšej zvonenie na prestávku a naháňačku. Neteším sa na ďalší rok, no teším sa na kamarátov. 

Lucas Krempaský: Neviem si vybrať, čo sa mi najviac páčilo z tohto roka. Naučil som sa hrať futbal. Máme 

dobrú pani učiteľku. Naučil som sa abecedu a našiel som si veľa nových kamarátov. Teším sa na prázdniny 

a ďalší rok, no neteším sa, že budem druhák. Chcem byť stále prvákom. 

I. C 

Michaela Gaborčíková: Tento rok bol dobrý. Všetko sa mi veľmi páčilo. Možno sa aj teším, keď budem 

druháčka. Rada som sa učila spievať, čítať a písať. Rada chodím do školy, pretože sú tu moje kamarátky a pani 

učiteľka. Som rada, že som už išla konečne do školy ako prváčka. 

Lenka Ondo-Eštoková: Veľmi sa mi páčil tento rok. Najviac sa mi páčilo, že sme mali dobrú pani učiteľku – 

Danku Koreňovú. Naučila som sa čítať, písať a počítať. Už mi to ide veľmi dobre. Teším sa, keď budem 

druháčka. 

 

Ďakujem našim prváčikom za milé rozhovory aj keď sme ich poriadne zaskočili otázkami. Nestratili 

hlávky a po chvíľke hanblivosti už dokázali veselo diskutovať o celom školskom roku. Prajem im ešte 

veľa chuti do učenia, dobrých známok a úspešných ďalších osem rokov na našej škole. 

 

Text: a interview: šéfredaktorka Katka 

kresba: Vanessa Vaksmundská 
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kresba: Barbora Václaveková,  VII. C kresba: Barbora Václaveková, VII. C 

kresba: Nina Pažáková, VIII. D 
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MLADÝ SPISOVATEĽ 
 

Hrozivé poklady školy 
 

3. kapitola: Život Anazuz 

Hovorí sa, že všetci máme osud napísaný vopred. Niekto má šťastie, iní peniaze a podaktorí 

ani jedno, ani druhé. V prípade Anazuz to však bolo iné. Jej život sprevádzali samé dobré 

rozhodnutia, ba ani šťastie ju nikdy neopustilo. Až na jedno rozhodnutie, ktoré bude asi 

ľutovať do konca svojho života. Keď mala šestnásť, dvorili jej až dvaja muži. A ako to býva – 

jeden bol pekný, ale hlúpy a druhý bol škaredý, ale zato veľmi múdry. Samozrejme, že Anazuz si vybrala toho pekného. 

No náš pekný chlapec, volal sa Bomabar, nemiloval Anazuz až tak ako ona jeho. Tajne dúfal, že si vyberie Gešlifa, toho 

škaredšieho. No ona si vybrala práve jeho. Povery o zlom poklade na škole sa vraveli aj dávno potom, čo ho pán 

Dlanorszký zakopal. Dospelí to vraveli deťom. Tie ich však brali ako postrašenie, aby nestáli na tom nepevnom kameni. 

Keď oslavovali desiate výročie, čo boli spolu a piate výročie svojej svadby, Bomabar chcel, aby sa postavila na ten 

kameň a on ju odfotí na pamiatku. No kým on nastavil fotoaparát, Anazuz odpadla a on zbabelo ušiel. Bol rád, že sa jej 

zbavil. Písalo sa na ďalšej stránke knihy, ktorú som čítal. 

          A tak sme sa dostali ku mne. Pamätáte sa, ako som hľadal v knihe niečo o tom, čo sa asi mohlo prihodiť Anazuz? 

Okrem kliatby som tam našiel aj toto. Listoval som ďalej, keď som si všimol príbehy ďalších ľudí s podobne napísaným 

textom. Okrem kliatby boli všetky takéto príbehy napísané na písacom stroji. Bolo to zaujímavé čítanie, no keď som si 

začal uvedomovať, ako sa to tam dostalo a kto to mohol napísať... Bol som trochu vystrašený, ale aj tak som knihu 

zobral. Nerozmýšľal som nad tým, ponáhľal som sa na vyučovanie. Vojdem do triedy. Martin sa háda s Ľubom, ale keď 

ma zbadajú, vykročia ku mne. Nechcem sa s nimi rozprávať! Preto vyjdem z triedy a zamierim si to na toalety, našťastie, 

nejdú za mnou. O dvadsať sekúnd zvoní. To ešte nejako vydržím.. Päť sekúnd. Vychádzam. Nechcem, aby si učiteľka 

myslela, že som opäť prišiel neskoro. Rýchlym krokom sadnem do lavice a vtom sa ozve zvuk zvončeka. Prvý máme 

slovenský jazyk. Chlapci vzadu hovorili, že slovenský jazyk máme suplovaný, lebo Anazuz nie je v škole. Ihneď vstúpi 

naša triedna učiteľka. Ešte chvíľu rieši prípad Martin verzus Ľubo, potom máme konečne voľno, ktoré využijem na 

rozhovor s Tinou. Keď si k nej prisadnem, vidím jej hnedofialové vlasy a jej žiarivo modré oči. Vedľa nej sedí Polan, jej 

frajer. Nepozerá sa na mňa veľmi prívetivo, ale nebojím sa ho, keďže je nižší. Tine kladiem otázky preto, lebo je 

najlepšou kamarátkou Anazuz. Aj keď je to jej učiteľka. U nej zistím, že Anazuz sa s Bomabarom necítila najlepšie. 

          Zvoní. Vyjdeme z triedy a mierime si to k jedálni, keď zbadám, ako sa ku mne približuje Hubert. Prečo ma dnes 

všetci prenasledujú. Keď si všimnem, ako za ním ide známy človek. Bomabar! Hubert začne, ako vždy tým svojím 

hlbokým hlasom: „Toto je on.“ Na človeka s hnedými vlasmi, hnedými očami a vždy čiernym oblečením, nevyzerá nijak 

výnimočne. Ani známky nemá bohvieaké. A tak Bomabar začne: „Vieš čo sa jej stalo? Nevieš kde je? Ako sa má?“ Pýtal 

sa šialene, chrlil jednu otázku za druhou. Spomeniem si, čo sa o ňom písalo v tej knihe. „Netuším, od včera som ju 

nevidel,“ odpoviem celkom normálne. V očiach mu vidím, že mi neverí. „Ale videli ťa tamtí chlapci,“ ukázal prstom na 

Martinovu partiu, pritom mi nejde do hlavy, prečo ho sprevádza Hubert. Martinovu partiu nenávidí. A možno sa Bomabar 

chcel len zorientovať. Tak či onak bol by som sa najradšej premenil na vzduch. „Pravda,  oni včera volali políciu, ale 

odišiel som asi o dve minúty potom, takže nič o Anazuz neviem,“ odpovedal som už viac-menej unavene. Pozrel na mňa 

a bez pozdravu odišiel. 

          Prídem domov, otvorím knihu a pretočím list, kde bolo napísané: Gešlif však na Anazuz 

nezabudol a doteraz ju miluje aj keď už je s Bomabarom. Keďže všetci poznáme rozprávky, 

podľa všetkého na Anazuz je uvalená nejaká podivná kliatba. Budem musieť nájsť Gešlifa, ale aj 

Anazuz. Vrátim sa do školy a ešte raz sa pozriem pod schody. Panebože! Anazuz tam ležala. Ako 

je to možné?! Ešte ráno tu nebola! Niekto vychádza. Hubert! „Pomôžeš mi?“ spýtam sa tichým 

hlasom. Pozrie na mňa. Zíde ku mne, pozrie sa na Anazuz a bez váhania ju zobral do školy. 

          Vojdeme do školy, kde nás čakajú upratovačky. Hubert teda odnesie Anazuz do ich 

„skrýše“ a upratovačky ju tam uložia na gauč. Ja sa na to len nečinne prizerám, ale ako vidím, 

Hubert odchádza, preto veľmi rýchlo vyštartujem preč. Prídem domov a hneď začnem listovať 

v knihe, či tam nenájdem Gešlifovo priezvisko. Dôjdem na koniec knihy, kde sa píše: Bomabar 

Doby, Gešlif Kilek... Prekvapilo ma to, no na internete naozaj nejaký Gešlif Kilek je. Asi po 

kresba: Katka Ogurčáková, VII. A 

kresba: Emma 

Matejková, VII. A 
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polhodine pátrania zistím jeho adresu. Rozhodnem sa tam zájsť. Dôjdem pred veľký dom s krásnou záhradou. Všimnem 

si zvonček a okamžite zazvoním. Namiesto toho, aby sa niekto ozval v reproduktore, vidím ako vychádza z domu 

a približuje sa ku mne. Vôbec nevyzeral tak, ako ho opísali v knihe. Má čierne vlasy, na oči mu dobre nevidím, ale asi ich 

má zelené. Nos má rovný a má trochu hranatú bradu. Má oblečený smoking. Povedal by som, že vyzerá lepšie ako 

Bomabar, ale ktovie či je to on. Podíde ku mne a povie celkom prívetivým hlasom: „Gešlif Kilek, čo potrebuješ??“ „Ide 

o Anazuz,“ poviem stroho. Zadíva sa na mňa, otvorí bráničku a vraví: „Čo jej je?“ „Akosi na ňu zapôsobila kliatba,“ 

poviem a ukážem mu knihu z knižnice a otvorím ju na stránke, kde sa píše o jej živote. Číta to už asi pätnásť minút. Ja 

som to prečítal za štyri. Asi ho prekvapuje, čo sa tam píše. Vráti mi knihu a povie: „Chlapče, s týmto ti už, bohužiaľ, 

nepomôžem. „Tu máš,“ povie a podá mi list,  v ktorom sa dozvedám ďalšie okolnosti ohľadom kliatby: Až kým neumrie. 

Vtedy mu už nie je pomoci. Je však možnosť osobu do dvadsiatich štyroch hodín zachrániť, no aj to len v prípade, ak má 

nejakú spriaznenú dušu. Uvedie ma to do menšieho prekvapenia. Odkiaľ to má?„Nemohli by sme to aspoň skúsiť?“ 

hovorím celkom sklamane. Vravím si, že nemuselo ešte prejsť dvadsaťštyri hodín. Lenže tomu nedávam veľké nádeje. 

Poteší ma, keď Gešlif pritaká. Nastúpime do auta a namierime si to do školy. 

          Našťastie, škola ešte nie je zavretá. Vstúpime do školy a ja navediem Gešlifa k Anazuz. Nakloní sa k nej, pobozká 

ju a z bozku začne vychádzať energia prerušenej kliatby. Anazuz vstane, no Gešlif odpadne. Pozriem sa na lístok, ktorý 

mi dal Gešlif, otočím ho a čítam: „Záchrana je možná aj potom, ale potom sa jeden musí obetovať. Presnejšie musí 

obetovať vlastný život,“ poviem celkom roztraseným hlasom. Anazuz okamžite zíde z pohovky a prikrčí sa ku Gešlifovi. 

Začne plakať a kričať: „Prečo on?“ Prečo pritakal, keď istotne vedel, že sa vydáva na svoju smrť? Odpoveď sa mi hneď 

objavila v knihe: Pretože na živote Anazuz mu záležalo viac ako na jeho vlastnom živote. 

                                                                                                                                                                       

                                             

O dievčatku a koňovi  
 

3. kapitola 

 

Nič. Stále nič. 

Po veľmi dlhej jednotke času sa Liana konečne prebúdza. Niežeby to bola nejaká výhra. V čiernej tme, v ktorej sa 

ocitla, sa totiž necítila o nič lepšie. Ako tak si uvedomuje, že leží. Pomaly sa rozpamätáva, čo sa stalo. Šlo to veľmi ťažko. 

V hlave jej ešte stále trešťalo, akoby si z nej niekto urobil boxovacie vrece. Nakoniec jej však svitlo, že ju práve (možno 

pred pár chvíľami, netuší však koľko chvíľ to presne je) napadlo jej očividne zlé dvojča Liliana. Hrdlo jej zovrelo 

úzkosťou. Iste, vedela, že jej sestra je zlá a stále jej robila napriek, ale netušila, že by bola schopná niekedy urobiť takú 

hroznú vec, ako ju napadnúť. Liana sa rozplakala. Uvedomila si, že sa ju jej vlastná sestra, dokonca dvojča, pokúšala 

zabiť. Medzi jej trhavými vzlykmi si uvedomuje ešte jednu vec. Žije. Stále žije. Ako je to možné? Nepokúsila sa ju práve 

jej sestra zabiť? Pokúsi sa upokojiť svoje splašené myšlienky, dych aj srdce.  

Začne sa rozhliadať okolo seba. Šmátra rukami okolo seba a narazí na studenú vec. Končekmi prstov sa dotýka tejto 

studenej plochej veci a zistí, že je to stena. Ale nie obyčajná stena. Na dotyk hladká. Liana po nej poťuká prstami. Cink-

cink. Je to sklenená stena. Liana nechá stenu stenou a rozhodne sa povystierať. Zospodu ju nepríjemne chladí na chrbát 

a nohy. Pokúsi sa posadiť, ale v polovici jej cesty do sedu ju niečo zastaví a odsotí späť. Vzápätí niečo zachytí periférnym 

videním. Asi tri metre od nej ju ožiari pás svetla. No nie svetla, na aké sme všetci zvyknutí, ale opäť to čierne žiariace 

svetlo, ktoré žiari aj v tme. Lianu premkne hrôza, pretože pokiaľ ju jej momentálne zradná hlava neklame, iba jedna vec 

vydávala takúto žiaru. Tieň. Tieň hrôzy. Strasie sa. Určite sa jej chystá ublížiť. Zrejme ho poslala jeho zlá pani, Lianino 

dvojča. Má ju zabiť. Liana privrie od hrôzy oči a čaká na útok, ktorý však neprichádza. Pomaly otvorí oči a vidí, ako sa 

tieň pokojne vlní vo vzduchu, akoby na niečo čakal. Liana odjakživa rozumela zvieratám. Vždy vedela, čo presne chcú 

a keď sa ocitli v núdzi kvôli zlým obyvateľom Modlova, vždy im pomohla. Poznala ich. Rozumela im viac ako ľuďom. 

Srdce jej stisne bolesť, keď si spomenie na Dreamprincess, ktorú nechala v inom svete. Vďaka svojmu zvieraciemu citu 

pochopila, čo od nej tieň chce. Síce to nie je žiadne milé domáce zvieratko, skrýva sa v ňom veľa mocnej mágie a určite 

by ste mu prešli cez telo rukou a na nič by ste nenarazili, ak by vám dovolil sa ho dotknúť, ale predsa sa správal ako verný 

psík k svojej paničke. Ako sa tam vznášal a čakal na Lianu, pochopila, že chce, aby šla s ním. Určite ju chce zaviesť k jej 

dvojčaťu. Nie, ona nechce ísť! Lenže tieň sa ani nepohol, stále čakal. Liana ani nevedela, čo ju prinútilo, aká sila to zase 

na ňu útočí, ale odrazu stála na nohách. Zrejme tá istá sila, ktorá ju odsotila späť k zemi, keď sa pokúšala posadiť ju teraz 

dvíhala na nohy a nútila kráčať k tieňu. Liana sa však nebránila. Nechcela. Došlo jej, že takto to má byť. Takto to bude 

najlepšie.  

Pomalými krokmi sa vybrala teda k tieňu, pretože v tej tme nevidela nič okrem jeho žiary. Keď už bola takmer pri 

ňom, zdvihla ruku, aby vyskúšala, či je naozaj skutočný. Možno by ho aj pohladkala, ale vo chvíli, keď mala ruku 

v úrovni svojho pása a chystala sa ho dotknúť, tieň sa zvrtol a pobral preč. Liana sa vybrala za ním a musela takmer 

 redaktor Róbert Hotáry 

menom Dreamprincess 
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bežať, aby mu stačila. Nebolo to vôbec ľahké, keďže nič okrem tieňa nevidela. Cítila, ako sa priestor okolo nej zužuje 

a ako kráčala, cítila, že zrejme kráča po sklenenej podlahe. Mala zvláštne nutkanie dotknúť sa ho, ale premohla sa 

a vybrala sa ďalej za tieňom, ktorý jej medzitým takmer zmizol. Ako tak za ním kráčala, rozmýšľala, čo ju čaká tam, kde 

ju vedie. Určite to bude jej sestra. Bude ju chcieť zabiť. Ale prečo ju nezabil tieň, keď mohol? Na to Liana ešte neprišla. 

O chvíľu sa to ale dozvie, pretože pomaly prichádzali ku koncu tejto cesty.  

Tieň bez zaváhania vošiel do veľkej oblúkovitej brány, ktorá žiarila rovnakým svetlom ako tieň. Hneď ako zmizol 

v bráne, Liana zastala. Rozmýšľala nad útekom. „Nie, ja nie som zbabelec!“ povedala si v duchu, dodala si odvahu 

a vkročila do svetielkujúceho oblúka. Vzápätí pocítila chvenie v bruchu. Tiesnilo ju celé telo akoby ju sťahovali 

opaskom. Trvalo to však iba chvíľu, pretože tlak vzápätí povolil. Liana sa konečne nadýchla a sťažka vydýchla. 

Poobzerala sa okolo seba. Ocitla sa na zvláštnom mieste. Všade okolo bolo sklo – sklenený strop, steny aj podlaha. Na 

tom by nebolo nič zvláštne, keby všetko toto sklo nepokrývala tá istá hmota, z ktorej je tieň aj brána, ktorou pred malou 

chvíľou Liana prešla. Táto hmota taktiež žiarila, vlnila sa ako tieň a osvetľovala miestnosť, takže Liana konečne dobre 

videla. Ibaže nebolo ňou pokryté celé sklo. V hmote sa nachádzali diery, trhliny. Niektoré boli maličké asi ako Lianina 

dlaň a niektoré obrovské, zmestilo by sa do nich celé auto. Miestnosť bola priestranná. Okrem hýbajúcej sa hmoty na 

stenách, o ktorej si Liana myslela, že by to mohli byť malé tieniky, sa v miestnosti nachádzal iba obrovský trón a pred 

ním zrkadlo. V zrkadle sa prevaľovala biela hmota a vydávala zvláštne zvuky. Veľmi nepríjemné zvuky, ako keď mučíte 

zvieratá. Zrkadlo malo zlatý rám. Liana bola príliš fascinovaná týmto zrkadlom a takmer by si nevšimla, že v kresle 

niekto sedí, ak by sa ten niekto nepohol. Liana vzápätí obrátila pozornosť na človeka v kresle. Ale kdeže! Žiaden človek! 

Iba jej bosorácke dvojča. Liliana sa na ňu povýšenecky pozrela s nepríjemným úškrnom.  

„Aaa,“ povzdychla si, „som rada, že sa moja sestrička konečne zobudila.“ Nepovedala to však veľmi radostne, skôr, 

akoby si želala, aby sa už nikdy viac nezobudila. Liana mlčala. 

Opýtala sa jej však: „Kde to sme?“  

„To nie je podstatné!“ Liliane nebezpečne zaiskrilo v tmavých očiach. Až teraz si to Liana všimla. Táto jej sestra nemá 

modré oči, ako keď sa obidve narodili! Lilianine oči sú teraz čierne, čierne ako jej duša. Liane až teraz došlo, prečo sa 

Lilianine oči každým dňom stmavovali. Niečo zlé ich postupne menilo. Rovnako ako jej dušu. 

„Nesmieš ju nahnevať!“ ozvalo sa odniekiaľ. 

Liana sa obzerala, odkiaľ ten hlas vyšiel, ale v tejto miestnosti nebol nikto okrem jej sestry. 

„Kto to povedal?“ opýtala sa do prázdna. 

Liliana na ňu pozrela, ako keby jej preskakovalo. 

„Aha! Pozrime sa! Z mojej sestry je čistý blázon, ktorému preskakuje! HA-HA!“ a rozrehotala sa zvláštnym, 

neprirodzeným trhavým smiechom, akoby ju dávilo. Liane stúpla červeň do tváre 

a napriek strachu ju jej výbušná povaha ovládla. 

„Ty to nepočuješ?“ opýtala sa Liliany. 

„Výplody tvojej fantázie? Bohužiaľ, nie,“ odpovedala jej medzi smiechom Liliana. 

V Liane to veľmi vrelo a chystala sa rozkričať, keď sa opäť ozval ten istý hlas:  

„Nie, nerob to! Nekrič po nej! Bude to ešte horšie! Ublíži ti!“ 

„Kto to je?“ pomyslí si Liana, „nikoho nevidím.“ 

„Volám sa Trebor, ale o tom neskôr. Počujem a odpovedám na tvoje myšlienky v hlave 

vďaka špeciálnej telepatii. Všetko ti vysvetlím neskôr. Nesmieš nahnevať Irinu!“ 

„Kto je Irina?“ pomyslí si Liana. 

„Je to zlý duch, ktorý posadol tvoju sestru,“ odpovie hlas Trebora. 

„Moja sestra je posadnutá duchom?!“ vykríkne Liana nahlas a neuvedomí si, že to 

nemala robiť. 

Liliana sa prestane smiať.  

„Čo si to povedala?!“ opýta sa ľadovým hlasom. 

„N-nič,“ zakokce Liana. 

„Okamžite ju odveď do cely!“ skríkne Liliana a otočí sa späť k ustráchanej Liane,                 

„neviem, prečo ťa môj tieň v tom lese nezabil, ale prídem na to, ako ťa raz a navždy odstrániť z každého sveta!“  

Vzápätí sa vynorí zo steny tieň a prinúti Lianu kráčať za ním do jej skleneného väzenia. 

Keď sa za ňou zabuchli dvere väzenia, opäť sa ozval známy hlas:  

„Varoval som ťa pred ňou. Ach, prečo, vy ľudia, nikdy neposlúchate?“ povzdychol si. 

„No neboj sa, viem, ako ti vrátime sestru.“ dodal s optimizmom. 

Liana sa veľmi zľakla. 

„Kto si? Čo robíš v mojej hlave?“ zakričala. 

„Omyl, ja už nie som v tvojej hlave,“ ozval sa hlas, ktorý už nezvonil Lianinej v hlave, ale počula ho v miestnosti blízko 

nej. Vzápätí sa pred ňou rozvíril vzduch. Jemný vánok jej nadvihol vlasy a začala sa v miestnosti zhmotňovať biela 

energia. Po chvíli v nej Liana dokázala celkom jasne rozoznať veveričku. Žiariacu veveričku. 

„Mne už asi načisto preskočilo,“ povzdychla si a opäť odpadla. 

 
príbeh: šéfredaktorka Katka  
kresby: trón: Laura Fabianová, VIII. D; 

             veverička: Nina Polomčáková, VII. C 

Pokračovanie v ďalšom  školskom  roku.  



 

28 

Môj raj na Zemi 
 

Na svete je veľa miest, ktoré sú krásne, ktoré radi navštívime viackrát. Ale miest, kde sa radi 

neustále vraciame, kde nás to ťahá, ku ktorým máme vrúcnejší vzťah, takých miest má človek iba 

zopár.   

 V mojom malom srdiečku má svoje miesto jedna malá, ale pre mňa veľká krajina – 

Slovensko. Všetko je tu krásne. Aj vtáci tu spievajú krajšie, aj slniečko sa na nás milšie usmieva 

ako kdekoľvek inde na svete.  

 Mojím mestom, miestom, kde žijem, je malebné podtatranské mestečko Kežmarok. Tu sa 

dokonale spája minulosť s prítomnosťou, tu som doma. Tu ma každé ráno pozdravia majestátne 

Vysoké Tatry.  

           A predsa mám veľmi rada aj iné miestečko, ktoré mi dáva radosť a kde sa rada vraciam. Je 

to rodisko mojich rodičov. Dedinka, ktorá nesie názov Plaveč. Tu som bývala s mojimi rodičmi 

ako celkom maličká. Rodičia sa radi vracajú do tohto kraja a takisto aj ja. Obzvlášť  mi tu prirástlo k srdcu miesto, ktoré 

ma dokáže upokojiť, kde sa dokážem preniesť do rozprávky, kde všetky problémy majú krídla a odletia aspoň na chvíľu. 

Je to miesto na kopci blízko tejto dedinky, kde sa týči k oblohe zrúcanina starého hradu. Odtiaľ sa dá pozerať na svet 

zhora. Človek je tu blízko k nebu a cíti pokoj v duši, v srdci. Aj príroda tu dýcha pokojom a hrad tajomnosťou. Jeho 

chladné múry boli kedysi súčasťou prepychových grófskych izieb. Teraz sa nemo dívajú do diaľky. Dívajú sa smutne a 

clivo, akoby chceli vrátiť minulosť a zažiť niekdajšiu slávu. Iba zeleň stromov a lúk dávajú starému hradu nádej. Veľké 

okná na bývalej bašte ponúkajú pohľad do duše hradu. Padnuté kamene pod starodávnymi múrmi mi pripomínajú slzy. 

Skamenené hradné slzy. Výhľad z hradu je čarokrásny. Malé dedinské domčeky vyzerajú ako perníkové chalúpky a 

striebristá rieka Poprad sa tu vlní ako stuha, ktorá by chcela chrániť tento kraj. Mám rada toto miesto. Cítim sa tu 

vyrovnane, pokojne a nechávam sa uniesť do sveta dávnych čias.  

 Nosím  v srdci toto miesto. A pripájam k nemu aj mesto, kde žijem, a rovnako aj celé naše krásne Slovensko. Tak 

ako lastúra ukrýva v sebe perlu aj Slovensko má takých perál mnoho. A ponúka ich všetkým, bez ohľadu na to, či sme 

malí, či veľkí, starí alebo mladí,  dobrí či zlí. Ponúka nám všetko, čo má. Takých miest nikde na svete niet. Stačí sa len 

zastaviť, otvoriť lastúru a vybrať perlu. A nie jednu, ale celú šnúru perál – Spiš, Šariš, Kežmarok, Levoču, Slovenský raj 

alebo Vysoké a Nízke Tatry ... 

 Už teraz viem, že raz, keď budem veľká, dospelá, budem na túto krásu hrdá, budem si uchovávať v srdci obraz 

nášho Slovenska – domoviny, kde som urobila prvý neistý krôčik, povedala prvé slovo, kde mám svoju rodinu a 

priateľov. 

 Každý kút Slovenska je mi domovom, láskou, zázrakom, otvára mi svoju náruč a prijíma ma takú, aká som. Je to 

môj raj na Zemi.                                                                                                         

 

A niečo aj z poézie.... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODA 

 

Voda, to je kamarát, 

preto ju má každý rád. 

Tečie, tečie ponad vŕšky, 

ponad lúky, ponad briežky. 

 

Vodička je vzácny dar, 

vzácnejší než drahokam. 

Vodu nám nič nenahradí, 

preto ona radí, 

ako ňou neplytvať, 

len stále ju milovať 

Adrián Bretz, IV. C 

VODA 

 

Voda, to je poklad náš, 

dúfam, že mi z nej kus dáš. 

K životu ju potrebujem, 

veľa jej aj spotrebujem. 

 

Nemá farbu, nemá chuť, 

nedá sa jesť ani žuť. 

Živočíchy tiež v nej žijú, 

aj oni radi vodu pijú. 

 

Oceány, rieky, moria, 

ryby si v nich plávu, snoria. 

Je to dar od prírody, 

nedá sa žiť bez vody.  

  

Henrieta Hanáčková, IV. C   

 

ČÍSLA 

 

Jeden, dva, tri, štyri, päť, 

to je hneď šesť, sedem, osem, 

deväť, 

to je ťažšie ako náš slovenský 

medveď. 
 

Zuzana Vilgová, V. B 

 

Príbeh: šéfredaktorka Emka  ; kresba: Naďka Mačičáková, V. C; Katka Horná, V. C 

 

kresba: Katarína Horná, V. C 
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Zaujalo nás 
 

Moja najobľúbenejšia kniha 
 
Mojou najobľúbenejšou knihou – rozprávkou je jednoznačne Popoluška. 

A prečo sa mi tak páči? No určite preto, lebo je napínavá. Je to rozprávka, 

v ktorej dobro víťazí nad zlom. Túto rozprávku som schopná prečítať aj päťkrát 

za deň.    

Viete o čom je táto kniha, ak nie, ja vám to prezradím.  

Žilo raz jedno dievča menom Popoluška. Keďže jej mamka zomrela a ocko sa 

znovu oženil, žila s macochou aj s jej dcérami. Stále však musela pracovať ako 

ich slúžka. Keď nastala noc a išlo sa spať, dievčina spala pri peci. A keď 

vstávala, tak bola celá od popola, a preto ju volali Popoluška. Prišiel deň, 

v ktorom princ pozval všetky dievčatá na bál, ale Popoluška nemohla ísť, lebo 

jej to zakázala nevlastná matka. Keď však odišla aj s jej nevlastnými dcérami, tak sa zjavila víla, ktorá jej 

rozkázala: „Prines jednu tekvicu!“ Tá z nej vyčarovala krásny koč, dva kone, uja, ktorý poháňal celý ten koč 

a samotnej Popoluške vyčarovala krásne biele šaty. Keď odchádzala nezabudla ju varovať: „Pamätaj, keď 

odbije polnoc, vráť sa domov, pretože čary pominú a všetko sa zmení do pôvodného stavu.“A tak tancovala 

s princom na bále. No ale keď odbila polnoc, Popoluška musela utekať domov, lenže na schodoch sa jej vyzula 

jedna črievička. Na druhý deň princ hľadal dievča, s ktorým tancoval, lebo sa do nej zaľúbil. Pomáhal si 

črievičkou, ktorú Popoluška stratila, ale žiadna noha do nej nevošla. V závere rozprávky princ našiel 

Popolušku, ktorá si sadla na stoličku a princ jej obul črievičku. A napokon sa zobrali.  

 

Samozrejme, bola som zvedavá, aké sú vaše obľúbené knihy.  

1. Máte obľúbenú knihu? 

žiaci z I. C: Áno, určite máme. 

2. Ako sa volá kniha? 

žiaci z I. C: Našou najobľúbenejšou knihou je KAMARÁTKA ROZPRÁVKA.  

3. O čom je táto kniha? 

žiaci z I. C: Sú v nej rôzne rozprávky, napr. O troch 

prasiatkach, O kocúrovi v čižmách.... 

4. Prečo vás zaujala? 

žiaci z I. C: Lebo sú tam pekné obrázky.  

 

Text: Dominika Halčinová    

 

Interview zrealizovali: Adam Kubala VII. B              

                                       Dominik Irha  

 

 

, 

fotka: Jakub Rusnák, VII. B 

kresba: žiaci VII. A a  

                      VII. C 
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Svetový deň zdravia 
 
7. apríl je vyhlásený za Svetový deň zdravia. Samozrejme, podieľala 

sa na ňom aj naša škola.  

Žiaci na 1. stupni mali rôzne aktivity:      

1. ročník – vychádzka do prírody,  

2. ročník – cvičenia s fitloptami a súťaže v telocvični,    

3. ročník – turnaj vo vybíjanej,   

4. ročník – strečingové cvičenia.    

Ráno na 1. hodine sme aj my, žiaci druhého stupňa, mohli urobiť niečo pre 

svoje zdravie. S pani učiteľkou Juraškovou  prebehla rozcvička, vďaka ktorej 

sme sa naučili, ako máme správne urobiť drep a nielen to... 

Z tejto krátkej rozcvičky sme si zobrali zopár rád, ktoré sú pre náš zdravý život naozaj potrebné: 

 

Urob DREP s výdržou dvoch až troch minút desaťkrát za deň. 

DREP je naozaj najvhodnejší na relaxáciu chrbtice, preto pracuj a uč sa v drepe. 

Pevne veríme, že tieto rady si zoberiete k srdcu a budete sa ich držať.  

 

 
Nahoď sa! 

 

 

Ahojte, čitatelia. Prepáčte, chalani, ale tento článok je skôr pre baby. Myslím si, že 

každá baba sa chce verejnosti páčiť, ale nahodenie sa často dlho trvá a sú s tým 

problémy. A ja mám pre vás pár jednoduchých rád a nápadov. 

Prvá rada: Zaručene sa ráno nezdržíte, keď si veci pripravíte už večer.  

Možno sa to zdá ako hlúposť, ale nie každý si spomenie. Touto radou by sa mali 

riadiť najmä „spachtoši“. 

Druhá rada: Inšpiruj sa návodmi a urob si štýlový účes.  

Ja si rada pozerám návody na účesy. Veľmi sa mi páči návod na 15 rýchlych účesov. Niektoré z nich som už aj 

skúsila. Ráno už teda dlho nerozmýšľam, aký účes si urobím, preto skúste aj vy cez youtube pozrieť si pár 

návodov. A ak to bude pre vás ťažké, skúste o pekný účes poprosiť poprípade vašu mamku. 

Tretia rada: Vlasy si nefénuj, ale vyčkaj kým ti vyschnú.  

Časté fénovanie vlasy poškodzuje. A nedávno som sa dozvedela, že keď máte vlasy v nejakom nekvalitnom 

uteráku, tak sa tiež poškodia. Takže radšej si vlasy nechajte vyschnúť len tak, teda ak chcete mať zdravé vlasy. 

 

        redaktorky Adela a Sofia  

kresba: redaktorka Nina 

kresba: redaktorka Lívia   

            Halčinová 

šéfredaktorka Anna   

kresba: Ivana 

Madejová, VIII. C 
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Čertov hrad 
 

 

Milí čitatelia, v tomto čísle by sme vás rady oboznámili s jednou povesťou 

z Oravy. Chceli by sme vám priblížiť históriu hradu a mesta. :) 

Oravský hrad – jeden z najkrajších na Slovensku bol na vysokom brale nad 

riekou Orava odpradávna natoľko pôvabný, že mnohí pochybovali, že je dielom 

ľudských rúk. Jedna z najstarších povestí hovorí príbeh istého Marka, ktorý sa 

vraj za vznik tejto známej lokality upísal samotnému diablovi.  

 

Objednávateľ si stanovil priam nesplniteľné podmienky: zhotoviteľ z pekla mal hrad postaviť za sedem dní 

a sedem nocí a honorárom mala byť Markova duša. Marek spočiatku pochyboval, či sa vyslancovi z pekla dielo 

podarí. On však disponoval zázračnými staviteľskými postupmi a za sedem dní a sedem nocí sa nad krásnou 

riekou týčil na brale hrad. Marek videl, že je zle a prosil Boha o záchranu pred strašným pobytom v pekle. Keď 

budovateľský čert už si chcel privlastniť okolie nevšedného diela i troma ozrutnými balvanmi. Boh prosbu 

Marka vyslyšal. Posledný balvan ukladal pekelník vo chvíli, keď zakikiríkal kohút, a tým nedodržal 

neuveriteľnú sedemdňovú lehotu, lebo už bolo ráno ôsmeho dňa. A musel do pekla odísť naprázdno. 

 

Ak sa vám povesť páčila, nezabudnite si ju celú prečítať a v ďalšom čísle vám predstavíme ďalšiu povesť o ...... 

(dozviete sa až po prázdninách )                                                     Chiara a Marietka      

  

RECEPTÁRIK 

 

Aby sme si tento časopis osladili, tak vám v tomto čísle vkladám jeden veľmi jednoduchý recept na skvelý 

koláč. Tento koláč netreba piecť a pochutnáte si na ňom naozaj skvele. 

Bebe koláč 

Na tento recept potrebujete: 

 3 prípadne 4 balenia Bebe keksov 

 1 čokoládový jogurt 

 2 smotany 

 150 ml mlieka 

 1 vanilkový cukor 

 2 lyžičky kryštálového cukru 

 1 parížsku šľahačku 

Postup: 

 Pripravíme si misku a vlejeme do nej dve smotany. Pridáme čokoládový jogurt, vanilkový cukor, dve 

lyžičky kryštálového cukru. Všetko spolu dobre premiešame. Vezmeme si plech a poukladáme naň 

Bebe keksy, potom na ne dáme pripravenú zmes a tento proces opakujeme dva alebo trikrát. Je to na 

vás.  

 V ďalšom kroku si pripravíme šľahačku, ktorú dáme na vrch koláča.  

 Šľahačka sa robí takto: do odmerky si nalejeme 150 ml mlieka, pridáme smotanu a všetko zmiešame a 

rozmixujeme mixérom (ale dávajte si pozor, aby šľahačka nebola ani hustá, ani riedka, musí byť 

jednoducho taká akurát). Následne ju natrieme na vrch koláča.  

 A nakoniec celý náš plech dáme na 24 hodín do chladničky. 

Dúfam, že vám bude chutiť. Dobrú chuť! 

Text a fotky: redaktorka Lívia  

kresba: Fabián  Žemba,                                                

              VII. A 
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VYMAĽUJ SI OBRÁZOK 

 

Krásne prázdniny, priatelia! 

kresba: Vanessa Vaksmundská 
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