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Ţilina moje mesto 

 

Moje mesto 

 

Ţijem si v jednom krásnom meste krajskom, 

pod Dubňom neustále rozvíja sa a rastie. 

Vedia to aj pltníci v parku Budatínskom, 

ktorí pri perle Povaţia našli svoje šťastie. 

 

Ihriskom pri Váhu často ozýva sa 

radostný pokrik na futbalistov: 

„Šošoni, do toho, nedajte sa!“, 

hlavne vtedy, keď sa hrá o titul majstrov. 

 

Lietadlom aj od nás môţete letieť do sveta, 

kde chcete, tam vás dopraví. 

Spletité nespočetné koľajnice, budúce tunely aj diaľnice, 

sme uzlom medzinárodnej dopravy. 

 

Ideme od Váhu ďalej, stojí tam ţelezničná stanica, 

od nej nás do centra mesta zavedie Národná ulica. 

Keď na jej koniec dovedie nás naša cesta, 

uvidíme Farský kostol - symbol nášho mesta. 

 

Nuţ poďme ďalej, stúpajme pomaly cez Farské schody, 

odpočinúť si môţeme pri vierozvestcoch - Cyrilovi a Metodovi. 

Vedľa Farského kostola vypína sa veţa Burianova,  

kto raz z jej vyhliadky pozrie sa na mesto, chce sa tam vrátiť 

znova. 

 

Akordy zvukov radničnej zvonkohry naše uši potešia, 
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pri potulkách úzkymi uličkami i pod laubňami Mariánskeho 

námestia. 

A keď uţ Mariánskym námestím kráčame, nezabudnime na k 

studni cestu, 

na ktorej môţeme zámkom visiacim, pripútať svoju lásku k 

tomuto mestu. 

 

Teraz si pekne pospájajte 

zvýraznené začiatočné písmená. 

O akom meste písala som, viete? 

O tom najkrajšom – mojom rodnom meste ŢILINA. 

 

                                          Anna Stankovičová, 6.B 

 

Anička získala v súťaži krásne 2. miesto. 

Gratulujeme! 
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Princezná de Selinan 

 

Chcete počuť o princeznej, ktorá v hrade bývala? 

Čo vo svojich snoch v skutočnosti skrývala? 

Kedysi v meste Ţilina v starom kamennom hrade, 

princezná de Selinan zázračný prsteň nájde. 

 

Sníva, rozpráva sa s ním noc čo noc, 

Pretoţe prsteň má čarovnú moc. 

Jasné hviezdy jej svietia na pomoc. 

Len čo mesiac sa ho dotkne, odkryje tajomstvo jej, 

neobyčajnej princeznej. 

 

Uvidí svojím zrakom slávu i temno Ţiliny. 

Hradby Ţiliny, mor i poţiare v ňom. 

Zazrie budúcnosť vzdialenú – Bulvár, Vlčince či Hliny, 

i nové stavby, svietiace nocou i dňom. 

 

Princezná múdra a krásna, 

znamenie z prsteňa dostala. Je to správa vzácna. 

Ţilina a hrad jej sa mestom veľkým stáva. 

Ľuďom, ţijúcim tu, smiech a lásku do sŕdc dáva. 

 

Chcela by som túto princeznú poznať, 

s ňou sa rozprávať, snívať a hrať. 

Kieţ by sa mi niekedy v noci prisnila, 

princezná de Selinan, princezná spanilá. 

 

Petra Mindeková, 6.B 

 

Petra získala v súťaži krásne 3. miesto. 

Gratulujeme! 
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Čarovný strom 

 

Záhady, to je moje, kedysi som si myslela, ţe všetky fakty 

a povery sú hlúposti. Teraz je to trošku inak. 

Po otvorení Mirage sa vravelo, ţe tam večer v kine straší. 

Rozhodla som sa, ţe toto bude moja prvá záhada, ktorú 

vyriešim. Išla som večer do kina a nič.. V tom momente som si 

povedala: ,,Prvé sklamanie ma nemôţe odradiť!“ Tak som teda 

začala bádať ďalej a hľadať ďalšie záhady, aţ mi niekto v škole 

povedal, ţe na vrchu Straník je strom, ktorý sa vţdy v noci 

premení na človeka. „Toto je záhada pre mňa, to musím 

preskúmať!“ Ešte v ten deň som išla na Straník. Prechádzala 

som sa, obzerala na všetky strany, uţ–uţ sa mi zdalo, ţe strom sa 

naozaj hýbe, ale to si zo mňa robil srandu iba vietor v jeho 

korune. 

„Všetko sú to len samé hlúposti, zbytočne strácam čas 

i keď výhľad odtiaľto je naozaj prenádherný!“ Hneď ako som to 

povedala, niečo za mnou zašušťalo, bol to ON, strom, ktorý sa 

mení na človeka. Ani som nedýchala, vystrašená, no šťastná som 

beţala domov. Konečne to nebola len povera ale pravda. Bola 

som odhodlaná ísť tam znovu a sledovať ho, kam ide... A stalo 

sa. Zistila som, ţe kaţdý večer ţije normálny mestský ţivot, 

prechádza sa po Mariánskom námestí, prejde cez Farské schody 

na Národnú ulicu  a vţdy nadránom sa vráti na to isté miesto. A 

na tom mieste sa premení naspäť na strom. Deň na to som sa mu 

chcela prihovoriť. Tak som teda vyšla na Straník a čakala som, 

kým sa premení na človeka. 

Keď chcel odísť, zastavila som ho: „Dobrý večer, viem 

kto ste a uţ vás pár dni sledujem.“  

„Všimol som si, nie si neviditeľná,“ odpovedal a usmial sa. 

„A... prečo sa vlastne premieňate na človeka?“                                                 
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 „Vieš, ja som vţdy sníval o tom, aké by to bolo byť človekom 

a jeden večer sa mi sen splnil a stal som sa človekom i keď iba na 

nočný čas.“   

„Aha, a koľko uţ takto ţijete?“ 

„No, uţ to bude aj tridsať rokov..,“ a začal mi rozprávať, čo 

všetko úţasné ako človek zaţil, koho stretol a ako sa mu nepáči, 

ţe my ľudia sme takí nevšímaví, nedočkaví, všetko chceme 

rýchlo a hneď. Kým sme sa rozprávali, jemu plynul čas, dokedy 

môţe byť človekom. 

Potom, ako sme sa rozlúčili, premenil sa na strom a ja 

som šla domov. Nikomu som to nepovedala, však predsa by mi aj 

tak neverili. Po tejto skúsenosti som prestala bádať a začala si 

viac všímať to, na čo ma upozornil strom. 

 

Betka Mišíková, 6.B 
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Oriešky  mesta 

 

     V pondelok  ráno sa veverička Iveta zobudila do krásneho dňa. 

Všimla si na jeţkovom chrbte prichytený leták, na ktorom sa píše: 

NAJLEPŠIE ORECHY V ŢILINE, zavolajte na číslo 09021335 . 

Veverička hneď volala, vybavovala a získala 5 orieškov. Bola veľmi 

unavená, a tak si išla ľahnúť. Nasledujúce ráno nevedela svoje 

oriešky nájsť, a tak išla pátrať po Ţiline.  

     Prvý oriešok našla v Budatínskom zámku a potom čo ho našla, 

zistila o Budatínskom zámku, ţe 

sa nachádza pri sútoku riek Váh 

a Kysuca. Vznikol ako stráţny 

hrad a viaţe sa k nemu povesť 

o zamurovanej princeznej 

Kataríne. V súčasnosti tam sídli 

Povaţské múzeum. 

     Druhý oriešok sa jej 

zakotúľal na Mariánske 

námestie, ktoré bolo ľudovo nazývané ako štvorcové. Je typické 

svojou architektúrou. Vzniklo pred rokom 1300 a má aj dodnes 

zachované gotické pivnice. Domom číslo jedna je Mestská radnica. 

Je súčasťou pešej zóny a konajú sa tam svadby a rôzne kultúrne 

podujatia.  
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     Tretí oriešok sa jej bohuţiaľ rozbil v obchodnom centre Mirage. 

Je jedinečné tým, ţe je 

jediné na Slovensku. Je to 

moderné, nákupné 

a zábavné centrum, 

a konajú sa tam zaujímavé 

výstavy.  

     Štvrtý oriešok jej 

ukradla vrana a veverička 

za ňou beţala aţ na Straník. 

Straník leţí v Kysuckej 

Vrchovine vo výške 789 

metrov nad morom. Pre 

svoje dobré podmienky je 

jedným 

z najvyhľadávanejších 

vrchov pre športové 

lietanie.  

     Piaty oriešok jej spadol 

do Bábkového divadla 

v Ţiline, ktoré vzniklo 1. 

septembra 1950 a vtedy to bolo prvé profesionálne divadlo. 

Veverička si pozrela predstavenie Zvedavý sloník, dozvedela sa, 

prečo majú slony dlhé 

choboty a pri tom 

 veverička zjedla aj svoj 

posledný orech, a zaspala. 

Ale ešte pred tým ako 

zaspala, si pomyslela: 

“Priatelia, tak tento výlet 

stál za  to .“                                                                                  

Radoslav Vesteg, 6.B 
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Prechádzka  Ţilinou 

 

Škriatok menom Ţilko 

milý pohľad má. 

Všetko, čo sa týka Ţiliny, 

ho veľmi zaujíma. 

* 

Mestom blúdi uţ 

nejaký ten čas. 

Zaľúbil sa uţ pri narodení 

do jej krás. 

* 

Kaţdý deň spoznáva 

viac a viac zákutí. 

Spoločnosť mu robí 

vtáčí spev holubí. 

* 

Na Mariánskom námestí 

lavičiek je veľa. 

Ľudia si tak môţu oddýchnuť, 

kedy je len treba. 

* 

Uprostred námestia 

studňa lásky je. 

Kaţdý, kto ide okolo 

kukne, aká hlboká je. 
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* 

Na konci schodov 

prekvapí nás fontána. 

A pri nej sedia si svorne 

dáma vedľa pána. 

* 

Podchod ťa čaká na Národnej 

- na jej konci. 

Pár schodov prejdeš a zistíš, 

ţe si na stanici. 

* 

Takto Ţilko - škriatok milý 

teší sa na kaţdý deň. 

Aby krásy mesta prezrel, 

kým sa naň nevrhne tieň. 

Dominika Obrtancová, 6.B                     
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Povesť o bielom jeleňovi 

 

Pred mnohými rokmi v blízkosti terajšej Ţiliny ţil veľmi 

krutý panovník. Mal násilnícku povahu. Ľud ho nemal rád, zvieratá 

sa mu vyhýbali. Jeho najväčšou záľubou bola poľovačka. Zver 

zabíjal ako zmyslov zbavený. Čo sa v lese len pohlo, zastrelil. Jediný 

človek, ku ktorému niečo cítil, bola jeho krásna mladá ţena. 

Oplývala nielen krehkou ţenskosťou, ale i múdrosťou. Tým, ţe bola 

súcitná, veľmi zle niesla manţelovu povahu. Často sa mu prihovárala 

a odhovárala od jeho neľudských činov. 

  „Nezabíjaj zver v lese, keď ju nechceš jesť! Iní sú hladní, 

nechaj ju im. Aj srny a jelene majú svoje 

právo na ţivot!“ Manţel na tieto slová 

nedbal. Jeho krutosť nemala hraníc. Ľudia, 

ktorí v núdzi boli zvyknutí loviť zver uţ 

nemali čo loviť. Krajom sa rozšírila 

chudoba a bieda. Jeho manţelka bola z toho 

veľmi nešťastná. Keď videla, ţe sama nič 

nezmôţe, pobrala sa za lesnou vílou, lebo 

verila, ţe len ona jej môţe pomôcť v boji 

proti manţelovej posadnutosti. Víla 

s nevôľou prijala mladú ţenu a vypočula si 

ju. Veď jej manţel vyhubil takmer všetku 

zverinu! Keď manţelka dorozprávala, aká je 

zúfala z manţelovho konania, víla povedala, 

ţe je len jediná moţnosť, ako jej pomôcť. Spýtala sa mladej ţeny, či 

chce riskovať svoj ţivot, pretoţe to bude veľmi nebezpečné. Mladá 

ţena prikývla, lebo veľmi túţila zabrániť ďalšiemu krviprelievaniu 

nevinnej zveri. Víla teda vyslovila zaklínadlo a vyslovila kliatbu. 

Mladú ţenu zakliala tak, ţe sa kaţdú noc premenila na krásneho 

bieleho jeleňa. Z tejto kliatby ju bude môcť vyslobodiť len jej 
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manţel, ktorý bude musieť „vycítiť“, ţe je to ona. Ak to jej manţel 

vycíti... skončí aj jeho krutosť, aj kliatba.  

 Večer, sotva sa panovník vydal na ďalší nezmyselný lov, 

premenila sa jeho ţena na nádherného bieleho jeleňa. Vbehla bez 

strachu do lesa a tešila sa, ţe uţ čoskoro všetko zlo skončí. Netrvalo 

dlho a panovník bieleho jeleňa uvidel. Lovec okamţite vytiahol 

kušu, zamieril a vystrelil. Jeleň sa len-len uhol šípu. No lovec za 

ním! Celú noc mu bol v pätách. Aţ nadránom sa jeleňovi podarilo 

ujsť. Všetko sa zopakovalo na druhú noc, tretiu i ďalšie noci. Aţ po 

mnohých týţdňoch sa podarilo lovcovi dostať jednej noci celkom 

blízko k bielemu jeleňovi. Ten sa na neho zahľadel smutnými 

a hlbokými očami. Lovcovi sa zazdalo, ţe tie očí pozná, len si 

nepamätal odkiaľ. Túţba po krvi zvíťazila. Vystrelený šíp zasiahol 

priamo do srdca plného lásky. Vtedy sa jeleň premenil späť na 

krásnu dievčinu. Darmo panovník kľakol vedľa nej, kričal jej meno, 

nariekal, hlavu si búchal o peň. Ţivot svoje manţelke uţ 

neprinavrátil.  

 Povráva sa, ţe odvtedy sa uzavrel do seba, nikoho nepočúval, 

nevnímal. Jedného dňa zmizol a uţ ho nikdy nikto nevidel. Na 

mieste, kde 

umrela dievčina 

vyrástla biela 

skala. A moţno 

preto, neďaleko 

odtiaľ, postavili 

ľudia dreveného 

jeleňa.  

Aneta Szabová, 

7A 
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Ţilina - moje mesto 

 

Moje mesto Ţilina,  

pod Dubňom sa vypína. 

 

V Ţiline sú „šošóni“,  

skoro ako mimoni. 

Máme tu aj vlkov dravých 

a aj zopár hradov starých. 

 

Veľa vtáctva my tu máme, 

ţiadneho z nich nestrieľame. 

Krásne hory plné zveri, 

máme tu aj Jánošíkove diery. 

 

Vrátna na nás v zime čaká, 

lyţovanie uţ nás láka. 

Malý i Veľký Rozsutec, 

vyjdime si na kopec. 

 

Postavili sme si tu, 

Ţilinskú univerzitu. 

Vodné dielo Ţilina,  

je chladné ako zmrzlina. 

 

Radi na ňom športujeme, 

pred druhými machrujeme. 

Kia to je známy závod,  

k autu ti dajú aj návod. 

 

Mirage, Aupark, Metro, Max, 

nakupovať tam je relax. 
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Dobrú tresku vyrábame, 

na raňajky si ju dáme. 

Synagógu opravujú, 

do pôvodného stavu ju dajú. 

Do divadla radi chodíme, 

nikdy sa tam nenudíme. 

 

Škôl tu máme ako maku, 

jednu vidím z paneláku. 

Osobnosti slávne máme, 

s radosťou ich privítame. 

Simona Hubínová, 7A 
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Ţilina - moje rodné mesto 

 

Za Malou Fatrou veľká kotlina, 

je miesto, kde Kysuca Váh pretína, 

tam tiahne sa mesto - naša Ţilina. 

 

Zo severu je Dubeň stráţi, 

výhľad na Straník jej okolie krášli. 

 

Vedú tu cesty do Rajca i na Kysuce, 

do Strečna, Bytče i Povaţskej Bystrice. 

 

Uţ od dávnych dôb tu mesto sídli, 

pod ţilinským hradom ľudia ţili. 

 

Štvorcové námestie tu postavili 

a domy s arkádami vôkol budovali. 

 

Na námestí veľký kláštor stojí, 

pod kláštorom vedú tajné katakomby. 

 

Kedysi v nich víno skladovali, 

cez vojnu i deti ukrývali. 

 

Na rohu primátor v radnici tróni, 

hodinu kaţdú z nej zvonkohra zvoní. 

 

Farský kostol do výšky sa týči, 

historickým jadrom sa naše mesto pýši. 

 

Sú tu i veľké nákupné strediská, 

športoviská, sídliská i detské ihriská. 
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Keď vo voľnom čase do lesoparku zájdeš, 

prírodu, oddych i kniţku tam nájdeš. 

 

Ak máš radšej vodu, 

zájdi na priehradu. 

 

Všetkého je tu akurát, 

preto mám Ţilinu veľmi rád. 

Matúš Majer, 5C 
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Záhadné katakomby mesta Ţilina 

 

 Pod Ţilinou sú 

katakomby, v ktorých 

sa skrývajú malí 

škriatkovia. Kaţdý 

človek sa ich bojí. 

 Ale raz sa 

našiel chlapec, 

ktorý ţil sám, 

pretoţe mu umreli 

rodičia. Volal sa 

Jarko. Keď mal asi deväť rokov, išiel sa 

pozrieť do katakomb, či je naozaj pravda, ţe tam ţijú škriatkovia. 

Cestou tam si hovoril: „Ak sa nevrátim, tak sa nevrátim, aj tak uţ na 

mňa nikto nečaká.“ Trošku sa mu triasol hlas. Zrazu v diaľke vidí 

svetlo.  

„Ach, uţ sa mi minúty ţivota krátia,“ hovoril si potichu. Ako sa 

svetlo pribliţovalo, uvidel ich. Neboli takí, akých si ich 

predstavoval. Boli to ľudia, iba boli menší ako my ostatní. Pozdravili 

ho: „Ahoj!“ a išli ďalej. Jarko sa za nimi rozbehol a kričal: „Haló, 

kto ste?! Odkiaľ ste sa tu vzali?“ Ale škriatkovia boli uţ 

veľmi ďaleko. Jarko beţal za 

nimi. O chvíľku uvidel 

presne sto domčekov. 

Jedno malé 

škriatkovské dieťa 

vrazilo priamo do 

Jarka. Jarko sa ho 

pýta: „Kde sa tu 

všetci vzali?“ A malé 

dieťa na to odpovedá: 
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„Na toto ti môţe odpovedať len náš náčelník.“ „Ďakujem.“  

  

Náčelník mu povedal, ţe oni tu ţijú odvtedy, ako ich tu dalo jedno 

malé dievča, menom Evka, nakoľko sa musela 

odsťahovať do Banskej 

Bystrice a nemohla ich 

zobrať so sebou, pretoţe 

škriatkovia chránili 

ţilinského tajomstvá. 

Jarko sa poďakoval. 

Potom ho vyprevadili. 

 Jarko všetkým 

ľuďom povedal, ţe 

škriatkovia sú dobrí. Odvtedy si ľudia a škriatkovia  

                                                                                              pomáhajú. 

 

Monika Nováková, 5C 
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Studňa 

 

 Kedysi dávno, na Mariánskom 

námestí lietal drak, ktorý bol krutejší 

a krutejší. Ešteţe tam ţili dvaja odváţni 

chlapci. Volali sa Matej a Igor, boli to 

bratia. 

 Raz povedal Matej: „Igor, musíme 

bojovať, pozri, čo robí drak! Berie všetko jedlo, horí čoraz viac 

domov!“ 

 Igor súhlasil a odvetil: „Matej, asi sme tu jediná nádej, 

pretoţe mnohí ho chceli zabiť, ale nikomu sa to nepodarilo. Preto ty 

urobím miesto, kde bude drak zavretý.“ Matej prikývol.  Igor 

vyrazil skoro ráno. Vedel, ţe drak sa zobúdza. Zatiaľ, čo Matej mal 

svoju predstavu o pasci a začal ju hneď pripravovať, Igor šiel na 

rôzne miesta a hľadal draka. Ale nikde po ňom ani stopy. Igor vedel, 

ţe mu zostávajú uţ len dve hodiny. Preto sa rozhodol ísť do 

najbliţšej dediny a prizvali si priateľov na pomoc. 

 Igor vedel, ţe drak bol v dedine, pretoţe tam bolo všetko 

zhorené. Uvidel starčeka a ten mu povedal, čo sa stalo. Išiel aj do 

susednej dediny, aj tam bolo všetko zničené. Pochopil, ţe drak ide na 

námestie. 

 Utekal, pretoţe vedel, čo má robiť. Draka mal nalákať do 

pasce, ktorú pripravil Matej. Potom mu mal zviazať nohy a šup, 

hodiť ho tam. A akú pascu postavil Matej? Studňu, ktorá je na 

Mariánskom námestí dodnes.  

Veronika Martyneková, 5D 
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Malá riečna víla 

(inšpirované rozprávkou H. Ch. Andersena Malá morská víla) 

 

Milé Ţilinčanky a Ţilinčania, počuli ste niekedy o riečnych vílach? 

No, riečne víly sú potomkovia morských víl, ktoré sa dostali z morí 

do riek a ku  nám sa dostali cez rieku Dunaj do Váhu, ktorý preteká 

cez naše mesto Ţilina. A takto raz vo Váhu plávala krásna riečna 

víla. Volala sa Ţiriel (ţilinská Ariel), mala krásne husté vlnité 

ohnivo-oranţové vlasy, zelenomodré oči, štíhlu postavu a modrý 

chvost.  Okrem toho nosila 

v srdci lásku 

ku všetkému, hlavne ku mestu Ţilina. 

Ţiriel mala otca kráľa Slavúna (slovanského Neptúna), ktorý vládok 

všetkým vodám na Slovensku.  

 Svet bol vo vode veľmi pekný a pre riečne víly zaloţený na 

dôleţitom pravidle: ţiadna riečna víla sa nesmela zdrţovať na brehu. 

Bohuţiaľ, Ţiriel bola veľmi zvedavá a túţila vidieť naše krásne 

mesto – Ţilinu, predovšetkým naše krásne pamiatky: Mariánske 
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námestie, katakomby mesta, Hlinkovo námestie, Katedrálu 

Najsvätejšej Trojice, a iné. To bol však pre ňu len nedosiahnuteľný 

sen. Ale mala šťastie, ţila pri Budatínskom zámku a mala z neho 

krásny výhľad. Často sa chodila pozerať na miesto, kde sa stretávajú 

rieky Váh a Kysuca.  

 V jeden krásny letný deň sa jedna trieda zo strednej školy 

vybrala na exkurziu do Budatínskeho zámku. Kaţdá trieda mala 

vzorných ţiakov a výnimkou nebola ani trieda, ktorú navštevoval 

výborný pekný chlapec Štefan Princ. Po exkurzii dali pani 

profesorky študentom rozchod. V tom istom okamihu, keď sa Ţiriel 

vybrala pozrieť sa na svoj obľúbený sútok, vybral sa tam aj Štefan. 

Pre Ţiriel to bola nezabudnuteľná chvíľa, pretoţe ona Štefana 

potajomky pozorovala a zamilovala sa doňho.  

Zrazu sa tento romantický moment pokazil Prišli dvaja 

Štefanovi spoluţiaci, známi bitkári a začali Štefana šikanovať. Hodili 

mu školský vak do najhlbšej vody a odišli. Štefan mal vo vaku 

všetko: mobil, foťák, peňaţenku a iné dôleţité veci. Tak sa rozhodol 

preň ísť. Vyzliekol si tričko a topánky a skočil do vody. Ponoril sa 

a zbadal svoj vak, ale nevšimol si, ţe sa zachytil ťaţký kov 

s reťazami. Začal sa topiť. Ţiriel ihneď zareagovala a išla ho 

zachrániť. Mala zázračný noţík, ktorý dokáţe všetko prerezať. 

Prerezala reťaze a vytiahla Štefana von z vody. Keď sa preberal 

k vedomiu, zbadal Ţirielinu tvár, ale len na okamih, pretoţe Ţiriel 

skočila do vody a odplávala. Uvedomila si, ţe porušila vodné 

pravidlo a plávala ako o ţivot za svojím kamarátom sumcom 

Plutvičkom, aby mu všetko vyrozprávala. Keď mu všetko 

vyrozprávala, začala sa ho pýtať, čo má robiť, keďţe sa tak veľmi 

zamilovala. 

„No, Ţiriel, vieš, ja ti neviem pomôcť, Jednoducho nie som na to 

expert,“ odpovedal sumec Plutvička. 

„Ďakujem za nič,“ odvetila smutne Ţiriel. Ale Plutvička si zrazu 

spomenul a vykríkol: „Počkaj, spomenul si na niečo. Vidíš tamtú 
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jaskyňu? Hovorí sa, ţe je v nej elixír, ktorý pričaruje vodným vílam 

nohy.“ 

Keď to Ţiriel začula, poďakovala sa a plávala k jaskyni. Keď 

tam dorazila, schmatla elixír a chcela odplávať prečo, v čom jej začal 

brániť stráţca jaskyne. Bohuţiaľ sa mu to nepodarilo, pretoţe Ţiriel 

ho svojím spevom uspala. Zaspievala mu krásnu uspávanku. 

Na elixíre bolo napísané, ţe ho má vypiť o polnoci a dostať 

sa na breh. Tak aj spravila a namiesto plutvy mala nohy. Ráno sa 

prebrala v peknom modrom tričku a v dţínsach, ale bez topánok, 

presne na tom mieste, kde zachránila Štefana. Postavila sa, ale ihneď 

spadla, lebo nevedela chodiť. Zrazu prišiel Štefan, lebo si tam 

zabudol mobil. Zbadal Ţiriel, ktorá sa po mnohých pokusoch snaţila 

postaviť. 

„Čauky, nechceš pomôcť?“ opýtal sa Štefan. „No, asi hej,“ 

zahanbene odpovedala Ţiriel. Štefan ju zdvihol, ale ona zase spadla. 

„Vieš chodiť?“ opýtal sa jej. „No, úprimne, ani nie. Mám totiţ nohy 

iba prvý deň,“ odpovedala. Štefan sa začudoval, ale zdvihol ju 

a povedal: „Opakuj si: pravá, ľavá, pravá, ľavá...“  

„Ale ja neviem, čo je vpravo a vľavo,“ odvetila Ţiriel. Štefan jej 

všetko vysvetlil a onedlho začala Ţiriel chodiť.  

„Som Štefan Princ,“ predstavil sa. „Ty si princ? Aj ja som princezná, 

ale ináč som Ţiriel,“ predstavila sa v duchu uţ videla ako sa vydáva 

za princa. Takto by splnila aj ţelanie svojho kráľovského otca. Ţiriel 

a Štefan nemohli zo seba spustiť oči. Štefan vyrozprával Ţiriel 

všetko: kto je, kde býva a kopec iných detailov. Potom sa zamyslel 

a spýtal sa: „Asi odtiaľto nie si, ţe?“ „No... Vieš, ja som riečna víla 

a ţijem tu na sútoku riek Váh a Kysuca,“ odpovedala mu. Bral to ako 

ţart, ale potom si spomenul na dievča s plutvou, ktoré ho vytiahlo na 

breh.  

Ţiriel nemala kde ísť. Dohodli sa, ţe bude u nich bývať 

a budú spolu chodiť do školy. A tak sa ďalší deň vybrali do školy, 

ktorý bola pri Vodnom diele Ţilina. Keď vošla Ţiriel do triedy, 
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o chvíľu zazvonilo na hodinu a do triedy vkráčal pán riaditeľ Burian 

Medzierka, ktorý ich učil geografiu. Predstavil Ţiriel spoluţiakom 

a začal preberať nové učivo: vodstvo. Ţiriel sa zaradovala, pretoţe 

voda bola jej domovom a o vode vedela všetko. Pán riaditeľ dával 

rôzne otázky, ale Ţiriel vedela na všetky správnu odpoveď. 

Nasledujúci deň išiel pán riaditeľ so Ţirielinou triedou na historickú 

prehliadku mesta Ţilina. Premiestňovali sa z miesta na miesto. Boli 

na Burianovej veţi, pri fontáne na Hlinovom námestí a aj na veľkých 

trhoch na Mariánskom námestí. Ţiriel si to uţívala. Konečne 

spoznávala vytúţenú Ţilinu po boku svojho „princa“ Štefana. 

Pred koncom školského roka bol ples v budove spomínanej 

strednej školy. Ţiriel sa tešila, ţe pôjde na svoj prvý suchozemský 

ples so Štefanom. Náhoda bola, ţe mala narodeniny. Plesová sála 

bola nádherne vyzdobená. Ţiriel mala oblečené modré šaty zdobené 

mušľami a Štefan bol vyfešákovaný v čiernom smokingu s modrou 

kravatou. Zrazu k nim podišlo jedno dievča a predstavilo ako 

Margita Besná. Malo krásne zelené oči, husté rovné vlasy a fialové 

šaty. Margita sa do Štefana na prvý pohľad zamilovala a vyzvala ho 

k tancu. Keď dotancovali, Margita ho pozvala na rande. Ale Štefan 

ju odmietol, pretoţe mal rád Ţiriel. Margita sa nahnevala a z pomsty 

sa rozhodla vypustiť priehradu. A skutočne to urobila! Voda sa 

začala liať ako z krhly. Študenti na plese počuli divné zvuky a keď 

pozreli von z okna, zistili, ţe sa na nich valí povodeň. Všetci ušli na 

najvyššie poschodie školy, okrem Ţiriel, ktorá skočila do vody 

a doplávala na miesto činu. Našla Margitu a poţiadala ju, aby všetko 

napravila. Margita však Ţiriel odignorovala. Zrazu sa vynoril z vody 

sumec Plutvička, vyskočil na Margitu a ona s ním spadla do vody. 

Ţiriel zatvorila priehradu. Ale čo s tou vodou, čo zostala? Zrazu 

zbadala vo vode svojho otca, kráľa, ktorý kúzlom vrátil všetku vodu 

späť. To bol jeho darček k jej narodeninám.  

Všetko dobre dopadlo. Margita Besná musela odčiniť svoj 

priestupok robením verejno-prospešných prác. A o niekoľko rokov 
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neskôr Ţiriel a Štefan vyštudovali na univerzite vodné inţinierstvo 

a boli uţ dospelí. A potom sa zosobášili v kaplnke pri jazierku. Prišla 

celá Ţirielina a Štefanova rodina. Kráľ Slavún bol na Ţiriel hrdý 

a zrušil vodné pravidlo.  

Grétka Trpišová, 5.C 
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Keď tvoria naši štvrtáci  
 

Hádam, hádaš, hádame... 

Hádanky našich ţiakov zo 4.C 

 

Je to červené, má to ruky, nohy, ústa, oči a jeden vlas. Čo je to?  

Aneţka Palúchová (Z knihy o Bombuľko – Guľko) 

 

Tento ţivočích môţe byť akejkoľvek farby a má osem nôh a dva 

páry očí. Čo je to?  

Juraj Merka (Z knihy Zajatci z Minecraftu) 

 

Je veľmi múdra a má nadprirodzenú schopnosť spojenú s očami. Jej 

rodičia sa o ňu nestarali tak, akoby by mali. V kaţdej knihe má iný 

vzhľad. Zboţňovala knihy.  

Lea Laterníková (Z knihy Matilda) 

 

 

 

 

Som literárna postava. Chodím do 1.E. Viem sa s kaţdým 

zvieratkom spriateliť. Moji rodičia kaţdé zvieratko z domu 

vyháňajú, lebo kaţdého kamaráta mám doma. Raz som kvôli 

slimákom dostala poznámku: „Vaša dcéra mešká na vyučovanie, je 

chorobne pomalá a zle tým vplýva na spoluţiakov.“ Jedným slovom, 

kaţdé zvieratko robilo problémy. Kto som?  

Mikuláš Gärtner (Z knihy Zverinec na siedmom poschodí) 

 

Má krátke vlasy. Myslí si, ţe bude slávnou hviezdou. Nerád sa učí. 

Je skoro stále znudený. Často sa mu stávajú trapasy. Píše si svoj 

denník. Kto je to? 

F. Palkovič (Z knihy Denník odváţneho bojka) 
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Vyliahol som sa z neobvyklého predmetu. Aj keď som veľmi malý, 

som veľmi silný a vynaliezavý. Som veľký ako hrach. Mám raád 

bryndzové halušky. Všetci ma určite poznáte. Ako sa volám? 

Terka Brišová (Z knihy Janko Hraško) 

Je odváţny a zvedavý. Väčšinou cestuje a najradšej spoznáva vesmír 

a hviezdy. Svoju rodnú zem nemá skoro väčšiu ako domček. Na 

svojich cestách spozná veľa nových priateľov. A preto, ţe ešte nie je 

dospelý, je stále veselý. Kto je to? 

Anna Podmanická (Z knihy Malý princ) 

 

 

 

 

 

 

Má červené šaty a čiapku a bielu zásterku. Je veselá. Išla do lesa 

a tam stretla vlka. Kto je to?  

Svetlanka Pekárová (Z knihy Červená čiapočka) 

 

Jeho telo vyzerá ako osmička a má verného kamaráta. Väčšinou 

býva oblečený, čo je na ňom nezvyčajné. Má škvrny a aj chvost.  

Michal Milúch (Z knihy Osmijanko sa vracia) 

 

Je dlhý a má čierne vlasy a točí videá na YouTube. Kto je to? 

Filip Gramblička (Z knihy Gogo chalan z internetu) 
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Moja literárna postava lieta. Keď my máme noc, tak oni majú deň 

a keď oni majú noc, tak my máme deň. Na zimu si zapchávajú okná 

machom a drievkami. Pred zimou sa všetci stretávajú a v noci sa 

odídu ukladať na zimný spánok aţ do jari. Čo je to? 

Ján Karafiát 

 

Malé veselé dievčatko, ktoré vystrája s kamarátmi kaţdý deň. Má 

veľký úsmev od ucha k uchu, tvár posiatu pehami a dva veľké copy. 

Medzi jej priateľov patria aj zvieratká koník a opica. Uhádnete, kto 

to je?  

Karolínka Vašková 

 

Má hnedé vlasy, čierne oči, pruhované tričko (modrobiele), červené 

nohavice a čierne topánky. Kto to je? 

Oliver Mihoško (Z knihy Ohňostroj pre deduška) 

Má hnedé vlasy, má červené šaty, nosí malú šatôčku a má chorú 

babičku. Kto je to?  

                                                             Tamča Uherčíková 
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Prečo je marec mesiacom knihy? 
 

„Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať 

múdrosť znamená stávať sa hlupákom“ 

Ján Ámos Komenský 

 

O tom, ţe marec je mesiacom knihy ste uţ iste počuli. Viete 

prečo sa knihy spájajú práve s týmto mesiacom? Hovorí vám niečo 

meno Matej Hrebenda? Istotne ste nevedeli, ţe Marec – mesiac 

knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja 

Hrebendu.   

 Matej Hrebenda Hačavský (10.3. 1796 - 16.3. 1880) sa 

narodil aj zomrel v marci. Knihy miloval od narodenia. Mal 

problémy so zrakom a po nociach, keď uţ nedokázal čítať, prosil 

ľudí, aby mu oni čítali. Precestoval takmer celé Slovensko a podieľal 

sa na šírení kniţnej kultúry. Knihy predával a knihy kupoval. 

Zachránil mnoţstvo kníh pred ich spálením a prispel tak ku vzniku 

kniţníc. 

Petra Gavlasová, 6.B 

 

 

                                 Z jeho vlastnoručne napísaného  

                                                                  ţivotopisu vyberáme:  

 

Životopis M. Hrebendu r. 1860 na jar písaný 

 

Knihy som rád čítal, a keď som uţ sám nemohol, uţil som k 

tomu, kde koho som mohol. Pokiaľ ešte sám som chodiť mohol, konal 

som cestu i na štvrtú a piatu dedinu k takým luďom, ktorí mi kniţky 

predčítať ochotní boli. A tým bystrosti dostávala pamäť moja. 
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Ţe som sa ale hneď za mladi písmom oberal, začal som i 

knihy zhromaţďovať. A roku 1818 som si prvšiu — Sartoriusovu 

postilu kúpil a potom časom ich i viacej nazhromaţdil. Potom ale, 

keď som r. 1826 zase na Krokave býval, 20. apríla v nešporných 

hodinách vzniknuvší oheň, keď som práve doma nebol, knihy tie i iné 

veci moje spálil. 

 

Knihy i potom, ako som nazhromaţdené (počtom 58) v 

krokavskom ohni utratil, som zase zhromaţďoval. Ale potom, keď 

som videl, ţe po mojej smrti nemajú sa na koho dostať a len odpoly 

darmo sa rozpredajú, zobral som ich na katalóg a niektoré 

rozpredal. Z nich najviac pán Augustín Škultéty a pán Michal Hodţa 

kúpili. Kníh mnoho prešlo skrz moje ruky... 

 http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1177/Hrebenda_Vlastny-zivotopis/1#ixzz4CcX0XWMa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1177/Hrebenda_Vlastny-zivotopis/1#ixzz4CcX0XWMa
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Hans Christina Andersen 
 

Viete čo je Medzinárodný deň detskej kniţky? 

 

Hovorí Vám niečo meno 

Hans Christian Andersen? Bol to 

dánsky prozaik, dramatik, básnik a 

rozprávkar. Narodil sa 2. apríla 1805 

a zomrel 4.8.1875 na zelenom 

dánskom ostrove Odense. (Odense 

sa volá podľa boha Odina, ktorý tu 

podľa báje ţil.) Andersenov otec bol 

obuvníkom. Hans bol jedináčikom. 

Veľa zábavy zaţil s kamarátmi. Jeho 

rodičia sa často o neho báli. Hans uţ 

od detstva vedel niektoré 

Shakespearove hry. 

 

Ako Hans rástol, zmocnila sa 

ho túţba stať sa hercom a vybral sa do Kodane. Vyštudoval však na 

gymnáziu. Prvé úspechy v divadle ako autor získal hrou Kärlighed 

paa Nicolaitaarnet (Láska na Mikulášskej veţi, 1830).  Vtom istom 

roku vydal aj prvú zbierku Digte (Básne). Dostal ďalšie štipendium a 

odcestoval do Nemecka a Talianska. Andersen si získal veľké meno 

rozprávkami, kým ostatné spomínané diela sú dnes takmer 

zabudnuté. V roku 1835 krátko po vydaní prvého románu, vydal 

prvý zväzok rozprávok. Kritika mu vyčítala, ţe sa ako úspešný 

románopisec zosmiešňuje takýmto podradným ţánrom. Jeho 

rozprávky pokladala za nevhodné pre deti. On však takmer do konca 

ţivota vydával kaţdý rok nový zväzok. Inšpiráciu získaval z 

dánskych i cudzích ľudových rozprávok a povestí, z orientálnych 
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motívov i z vlastnej fantázie a inokedy aj zo skutočných príhod. Stal 

sa svetoznámym autorom uţ počas svojho ţivota.  

Andersen ako prvý písal rozprávky pre deti a priniesol v nich 

do literatúry i hovorovú detskú reč. Najvýznamnejšie rozprávky sú: 

Princezná na hrášku, Snehová kráľovná, Škaredé káčatko, Cisárove 

nové šaty, Statočný cínový vojačik, Malá morská panna, Dievčatko 

so zápalkami, Sneţienka, Lietajúci kufor, atď. Napísal viac ako 150 

rozprávok. Jeho rozprávky sa líšia od bratov Grimmovcov a od 

Hauffových. Vyjadrujú základné Andersenove presvedčenie o 

víťazstve kladných strán ľudskej povahy. Čas preveril hodnoty 

tvorby Hansa Christiana Andersena – jeho dielo je naďalej ţivé. 

A preto je jeho tvorbe kaţdý rok venovaný jeden deň  a to je 

Medzinárodný deň detskej kniţky - 2. apríl.  

Andersenova tvorba, bola, je a bude inšpirovať nás a aj iných ľudí. 

Andersen ,,vedel rozochvieť struny, ktoré vyvolávajú ozvenu v duši 

kaţdého z nás.― 

Grétka Trpišová, 5.C 
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Čítam, čítaš, čítame... 
 

Chceli by ste vedieť, čo čítajú ţiaci našej školy? Urobili sme pre vás 

prieskum. Medzi piatakmi, šiestakmi a ôsmakmi sme zisťovali, 

ktorým kniţkám dávajú prednosť, ktorých autorov povaţujú za 

najzaujímavejších. A tu sú naše zistenia:  

 

Medzi  najčítanejších autorov sa zaradili:  

1. Jef Kinney (19.2. 1971) – americký 

vývojár a dizajnér online hier, karikaturista, 

producent hier, herec a spisovateľ, ktorý 

vydal sériu detských kníh Denník 

odváţneho boja, ktoré v roku 2012 patrili 

medzi najpredávanejšie knihy. Ţije v štáte 

Massachusetts v USA.  

 

2. Thomas Brezina (30. 1. 1963) - rakúsky 

spisovateľ, ktorý napísal veľmi veľa kníh pre 

mládeţ (viac ako 100) a sú preloţené do viac ako 

30 jazykov: Penny a sedem bielych tlapiek, 

Dračie srdce, Klub záhad, Klub tygrov, Brána 

času, Dotyk anjela a i. V Číne jeho knihy patria 

uţ roky medzi najpredávanejšie. Dnes ţije 

v Londýne.   

 

2. Roald Dahl (13. 9. 1916 - 23. 11. 

1990) – anglický autor, ktorý sa 

preslávil dielami: Charlie a továreň na 

čokoládu, Matilda, Čarodejnice, 

Hastrošovci a iné.  
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3. David Walliams,  vlastným 

menom David Edward Williams  

(20.8. 1971) - anglický herec, 

televízna osobnosť a spisovateľ, 

ktorému sa predalo viac ako 12,5 

miliónov kópií kníh, ktoré boli 

preloţené do 46 jazykov, 

označovaný ako autor 

najvtipnejších detských kníh 

sveta, patrí medzi najrýchlejšie rastúcich detských autorov vo Veľkej 

Británii. K najznámejším knihám patria: Babka Gaunerka, Pán 

Smraďoch, Mladý milionár, Diabolská zubárka, Chalan v sukni, 

Krysburger, Hnusná teta Berta a i. 

 

4. Joanne Rowlingová 

(31.7. 1965) – anglická 

spisovateľka, ktorý píše 

pod pseudonymami J. 

K. Rowling alebo 

Robert Galbraith, 

scenáristka a filmová 

producentka. Preslávila 

sa knihami o Harrym 

Potterovi (7 dielov), 

ktoré jej priniesli veľké 

bohatstvo a zaradila sa tak medzi dolárových miliardárov ako prvá 

spisovateľka na svete. Známa je aj knihami Fantastické  zvery a ich 

výskyt, Rozprávky Barda Beedla a knihami pre dospelých: Prázdne 

miesto, Volanie Kukučky, Hodvábnik, V sluţbách zla a i. Začiatkom 

90. rokov bola Nancy Stoufferovou obvinená, ţe dielo Harryho 

Pottera sa opiera a kopíruje jej tvorbu. Súd autorka vyhrala 

a potvrdilo sa, ţe ide o krivé obvinenia. 
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5. William Terence Deary, Terry (3. 1. 

1946) - anglický spisovateľ a historik, 

ktorý sa preslávil knihami o histórii 

Hrôzostrašné dejiny, podľa ktorých bol 

natočený aj kreslený seriál.  

 

6. Gabriela Futová - slovenská spisovateľka, knihovníčka 

a ţurnalistka, pôvodom z Prešova. Je 

metodičkou pre prácu s deťmi a mládeţou, 

venuje sa detskej literatúre a veľmi úspešne. 

Jej úspech spočíva predovšetkým v tom, ţe 

pouţíva moderný jazyk slovenských detí, jej 

príbehy sú plné napätia, tajomna a humoru 

a obsahujú veľkú dávku ponaučenia. 

Napísala kniţky: Naša mama je bosorka, 

Hľadám lepšiu mamu, Lepší otec v hrsti ako kamoš na strechce, Ako 

čarovná fľaška zachránila Vianoce; Nezblázni sa, mamička; Keby 

som bola bosorka a i. 

 

6. John Michael Green (24. 8. 1977) - americký spisovateľ, vlogger 

a tvorca online vyučovacích 

videí, ktorý sa preslávil knihou 

Kam zmizla Aljaška a jeho román 

Na vine sú hviezdy (2012) sa stal 

bestsellerom New York Times. 

V roku 2014 bol zaradený medzi 

100 najvplyvnejších ľudí na 

svete. Z tvorby sú známe aj 

Papierové mestá, Poučka 

o podstate predvídateľnosti 

Katherín a i.  
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6. Jana Necpalová (8.1. 1967) - poetka, autorka 

literatúry pre deti, známa dielami: Tajomstvo 

pečate mesta, Papučky a Na jeden deň labuťou.  

 

K ďalším najčítanejším autorom ţiakmi našej 

školy patria: Arnold Nick, Jim K. Benton, Enid 

Blyton, Tom Gates, Gerhard Holtz-Baumenrt, 

Shani Petroff, Liz Pichon, Andrzej Sapkowski, 

Francesca Simon, Daniel Štrauch, John Ronald 

Reuel Tolkien a Jules Gabriel Verne. 

  

O našich ţiakoch sme ešte zistili, ţe: 

 

- 75% detí si radšej pozrie film akoby mali čítať kniţku, 25% 

uprednostňuje čítanie kníh pred sledovaním filmov a 10% opýtaných 

ţiakov výrazne nerozlišuje medzi knihou a filmom, radi si prečítajú 

aj dobrú knihu a pozrú dobrý film natočený podľa knihy; 

- 87% našich spoluţiakov číta kniţku pre radosť a len 35% číta 

preto, lebo musia vypracovať čitateľský denník; 

- najčítanejšími ţánrami na našej škole sú: 

1. detektívky, 

2. dobrodruţná literatúra, 

3. sci-fi, 

4. fantasy literatúra, 

5. rozprávky, 

6. náučná a odborná literatúra, 

7. hororová literatúra, 

8. príbehy zo ţivota detí,  

9. historické romány, 

10. komiksy, 

11. romantické kniţky, denníky, ţivotopisy a povesti.  
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Čo čítajú vaši redaktori? 
 

Anička odporúča prečítať: 

 

Michelle Batesová - Jazda za mesačného svitu  

 

Prečo som si vybrala práve túto knihu? 

 

Je to jedna z mojich obľúbených kníh. Zároveň je to aj dievčenský 

román, pre deti nad 9 rokov. Je to prvá kniha spisovateľky Michelle 

Batesovej z jej edície Jazdecký klub. 

 

Čo ma na tejto knihe 

najviac zaujalo? 

 

Na tomto dievčenskom 

románe, ktorý má presne 112 

strán ma najviac zaujali 

hlavne nadprirodzené deje 

a moja najobľúbenejšia 

postava z knihy: 13 ročný 

chalan Charlie. 

 

Niečo o tomto dievčenskom 

románe: 

 

Táto kniha je o jazdeckom 

klube v Sandylane, do 

ktorého chodia 4 deti. Z toho 

sú 2 chalani: Charlie a Tom 

a 2 dievčatá: Izzy a Serah. 
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Niečo o mojej najobľúbenejšej postave: 

 

13 ročný chalan Charlie jej jeden z chalanov, ktorý navštevuje 

nazdecký klub v Sandylane, lenţe potom, dlhší čas sem nechodil, 

pretoţe spadol z koňa a jeho kôň pád zo skaly nepreţil. Na ďalší deň 

sa presťahoval do druhého jazdeckého klubu. Nikto v Sandylane 

nevedeli, prečo sa len tak vyparil. Po pár mesiacoch sa vrátil a aţ 

vtedy sa všetci dozvedeli príčinu jeho odchodu. Tom sa ale nevzdal. 

Učil Charlieho znovu jazdiť na koni. Charlie to po pár týţdňoch 

námahy zvládol. Odvtedy uţ znovu jazdil.   

 

Anička Stankovičová, 6.B 

 

 

Lukáš odporúča knihu:  

 

Michael Fry – Exoti, nulová tolerancia 

 

Je to zábavná kniha, ktorá vás 

pobaví. 

Na školu príde nové dievča, ktoré 

sa bude snaţiť o vylúčenie Nicka 

zo školy. Traja kamaráti Molly, 

Karl a Becky sa spolu budú snaţiť, 

aby Nick nebol vylúčený. 

Nakoniec sa spolu skamarátia 

a všetko dobre dopadne. 

 

Lukáš Červený, 5.C 
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Timea odporúča prečítať: 

 

Gabriela Futová - Brata musíš poslúchať! 

 

Táto kniha je o súrodencoch: Ţabke 

a Dodovi. A prečo má Ţabka takú prezývku? 

Lebo sa ofučala a Dodo povedal, ţe vyzerá ako 

ţaba. Síce spolu moc nevychádzajú, ale hrávajú 

sa neuveriteľné hry, napríklad na cestovanie, kde 

dá Dodo malú Ţabku do kufra a Ţabka si bude 

myslieť ţe naozaj cestuje. Ale zaţijú aj to, čo by 

určite nikto nechcel, napríklad odlepovanie 

bezpečnostných nálepiek z hračiek, porozlievaný 

čaj po celej celučičkej kuchyni alebo ovracané 

bundy všetkých spoluţiakov z triedy.  

Potom ale prišli konečne Vianoce a otec z Londýna, ktorý 

odchádzal za prácou a s vedomím, ţe sa Dodo postará o celú rodinu. 

Okrem obdobia Vianoc sú u nich pohromy aj inokedy, napríklad 

ráno, keď sa Ţabka zobudí a o 6:00 čaká na Doda pri dverách, tam 

stojí hladná a mala chuť na chlieb s dţemom, ale zistí ţe majú med, 

tak si natrie aj ten na chlieb. A nakoniec zistí ţe majú nutelu. Tú si 

tam taktieţ natrie, ale chlieb bol celý lepkavý a nedal sa jesť. 

A v tom sa to stalo! Chlieb jej spadol na podlahu.   

Presne tak, lepkavým k podlahe. Tak chlieb zobrala, dala do 

koša a vyjedla celú nutelu. Len čo dojedla išla si maľovať. Vtom sa 

ale Dodo zobudí s tým, ţe koľko je hodín. Zistí ţe je pol siedmej, 

uteká za Ţabkou. A zrazu sa prilepí na tú lepkavú hmotu, čo Ţabka 

urobila. Potom sa osprchoval. Len čo sa usuší a vidí Ţabku so 

špinavými ústami od nutely a prázdnu nádobu od nej. Ţabka sa 

umyje tieţ, Dodo pozrie na hodiny a je 7:30! To sú pohromy čo? 

Túto knihu vám za tieto príhody odporúčam! 

Timea Kočnerová 
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Tradície počas veľkonočných sviatkov vo svete 
 

 

Rusko 

Tradične sa farbia kraslice varením vo vode s cibuľovými šupkami.  

Hrá sa hra – protivníkovi treba rozbiť vajíčko bez toho, aby prasklo 

to jeho. Kto vyhrá si môţe niečo ţelať. Počas sviatkov sa podávajú 

iba studené jedlá. 

 

Austrália 

Veľkonočná nedeľa – na raňajky sa podávajú „Hot cross buns,“  

malé ţemle so sušeným ovocím a s kríţom navrchu. V domoch 

a záhradách sú schované vajíčka, ktoré ostatní hľadajú. Kto najviac 

nájde, vyhráva. Na obed sa podáva pečená jahňacina, hovädzina 

alebo kurča s pečenou zeleninou. 

 

Belgicko 

Obyvatelia mesta Tournai na Veľkonočný pondelok chodia pešo na 

horu Sait-Aubert. Na vrchol hory vedú tri trasy, 6, 12 a 20 

kilometrová. Táto tradícia má korene uţ v 14.storočí a nesie názov 

„Výstup o palici“.  

 

Dánsko 

Najmä deti si posielajú uţ dva týţdne pred Veľkou nocou 

„prekáračkové lístočky“. 

Nepodpíšu ich, len dajú 

toľko bodiek koľko písmen 

je v ich mene. Do obálok s 

lístočkom vkladajú aj 

sneţienky – kvietky, ktoré sú 

akýmsi poslom jari.  
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Fínsko 

Tradičné jedlo -  misa „mämmi,“ ovsená kaša z vody a ţitného sladu 

podávaná so sladkým krémom a cukrom. V uliciach môţete stretnúť 

maškary so začiernenými tvárami a hlavami previazanými šálom 

alebo prezlečené za čarodejnice. Idú „ţobrať“ a za „koledovanie“ si 

zvyčajne vyslúţia malú sladkú odmenu.  

 

Švédsko 

Pred Veľkou nocou sa organizujú večierky, kde sa maľujú kraslice. 

Neodmysliteľnú výzdobu tvoria brezové metly - konce vetvičiek 

ozdobené farebnými pierkami. Tradičné jedlo je praţenica, omeleta, 

losos, jahňacina a vaječný koňak.  

 

Francúzsko 

Veľká noc je aj sviatkom čokolády. Čokoláda sa tu konzumuje 

v tomto období v akejkoľvek podobe – od vajíčok a zajačikov aţ po 

kuriatka a zvončeky.  

 

Írsko 

Podáva sa pórová polievka a pečená jahňacina. Vajíčka, ktoré 

sliepky znesú na Veľký piatok sa označia kríţikom. Kaţdý Ír by na 

Veľkonočnú nedeľu mal zjesť aspoň jedno takéto vajíčko. Íri 

vychádzajú do ulíc tancovať. Tancom súťaţia o koláče.  

 

Taliansko 

Servíruje sa „Angellino“ - 

pečené jahniatko. Najmä 

deťom veľmi chutí 

špeciálny Veľkonočný 

chlieb vytvarovaný do 

tvaru koruny a naplnený 

sladkosťami.  
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Maďarsko 

Chlapci polievajú dievčatá väčšinou voňavkami. Na slávnostnom 

stole nájdeme šunku, koláče i pálenku. Najobľúbenejšími dobrotami 

sú sladké orechové a makové koláče a veľkonočná brioška. 

 

Rakúsko  

Vôbec nepoznajú oblievačku ani šibačku. Rodičia schovajú v dome 

alebo záhrade maľované a čokoládové vajíčka. Deti ich potom 

hľadajú. Veľkonočný zajačik Osterhase nosí darčeky. Veľkonočné 

jedlá sú jahňacina, dusená šunka, vajíčka a chren. Tieţ aj kysnuté 

koláče so škoricou a hrozienkami. Krstní rodičia dávajú svojim 

krstniatkam praclíky.  

                                                                                                                

Anna Stankovičová, 6.B 
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Zelená škola 
Deň Zeme  

 

Tento sviatok pripadá na 22. apríl. Ide o ekologický sviatok, ktorý 

upozorňuje ľudí na dopady ničenia ţivotného prostredia, pustošenia 

prírody a rozvíjajúcu diskusiu o moţných riešeniach. V poslednej 

dobe pribúda znečistenie prírody, okolia a ovzdušia a pribudla 

i vyslovená myšlienka, ţe ba sa sviatok mohol posunúť na Deň 

letného slnovratu. Predpokladané lepšie počasie by mohlo prilákať 

viac ľudí. Asi sa ale jeho dátum nezmení.  

Tento sviatok sa koná od roku 1969. Verejnosti ho predstavil 

John McConnell, ktorý k tomuto sviatku vytvoril aj vlastnú vlajku. 

Prvý Deň Zeme sa oslavoval v San Franciscu. Cieľom tejto oslavy 

bolo poukázať na energetickú závislosť ľudstva a moţnosti 

recyklácie odpadkov. Do tejto akcie sa na oslave zapojili najmä 

študenti.  

OSN oficiálne tento sviatok začala sláviť od roku 1971. Od 

roku 1990 sa do osláv tohto sviatku zapojili takmer všetky krajiny 

sveta a sviatok sa premenoval na Medzinárodný deň Zeme. 

Anna Stankovičová, Petra Mindeková, 6.B 
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Čo si myslím ja o Dni Zeme? 

 

V poslednom čase si všímam, ţe ţijeme vo veľmi znečistenom 

prostredí. Niekedy si kladiem otázku: „Či sú ti 

ľudia fakt na hlavu padnutí? Vedia vôbec, ţe 

existujú smetiaky?“ Túto otázku si kladiem 

vţdy, keď vidím čo i len obal z dobošky leţať 

na zemi. 

 Keď sme boli piataci, naše pani 

učiteľky s nami upratovali a zbierali odpadky 

v okolí školy. Zapojili sa takmer všetky triedy.  

Rada pomáham prírode a budem rada, ak aj tento 

rok budeme upratovať aspoň to okolie školy.  

Anička Stankovičová, 6.B 

Zem, naša matka na ktorej ţijeme. Dáva nám vodu, potravu, 

strechu nad hlavou a stará sa o nás. Ona sa nám odvďačuje vţdy. Ale 

kedy sa konečne odvďačíme aj my? Toľko pre nás zabezpečuje, ale 

my ju len zneuţívame. Ak toto bude pokračovať stále ďalej, skončí 

to veľmi zle. Radšej jej prispejme aby sme na tejto nádhernej planéte 

ţili šťastne a dlho.  

Čo tak napríklad separovanie odpadu alebo neznečisťovanie 

prostredia? Mohlo by to PORIADNE pomôcť našej milovanej 

planéte. A čo viac? Budeme 

z toho šťastní a budeme radi 

ţe tu je tak čisto. Tak radšej 

s tým uţ začnime hneď 

TERAZ a bude to aj pre nás 

oveľa, oveľa lepšie.  

Timea Kočnerová, 6.B 
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Tri najvzácnejšie rastliny sveta 

 

1. Saracénia attenboroughova 

- pomenovaná podľa britského popularizátora prírodných vied 

Danvida Attenborougha 

- mäsoţravá rastlina, ktorá loví svoju korisť do misiek 

naplnených tekutinou – do dţbánov 

- rastie len na hore Victoria na Filipínach 

- objavená aţ v roku 2007 

 

 
 

2. Samovraţedná palma 

- gigantická palma rastúca na severozápade Madagaskaru 

- objavená v roku 2005 francúzskym pestovateľom kešu 

orieškov Xavierom Metzom 

- v súčasnosti sa odhaduje jej počet na 90 kusov 
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Podzemná orchidea 

- celý ţivot trávi pod zemou 

- v máji a začiatkom júna sa objavujú jej krémové aţ 

červenkasté kvety so silnou vôňou 

- rastie len na savanách Broom v Západnej Austrálii 

- v súčasnosti sa odhaduje jej počet menej ako 50 rastlín 

 
Anička Stankovičová, 6.B 
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Zákonom chránené rastliny na Slovensku 

 

Lekno biele 

Kvitne od júna do augusta. Má 

výrazné biele kvety, ktoré sa otvárajú 

iba cez slnečný deň, aj to len dva aţ 

sedem dní. Rastie v jazerách na 

níţinách juţného Slovenska 

 

 

 

Plesnivec alpínsky 

Najstaršia chránená rastlina na 

Slovensku Rastie vzácne v Alpách. 

Je to vysoká trváca bylina, porastená 

hustými bielymi chĺpkami. Táto 

rastlina je od nepamäti symbolom 

hôr.  

 

 

 

Astra alpínska 

Rastlina s fialovo-modrými kvetmi 

je podobná margarétke. Kvitne od 

júla do augusta. V záhradách sa 

pestujú jej vyšľachtené odrody. 
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Peniaţtek slovenský 

Zákonom chránený druh sa 

vyskytuje na Zobore pri Nitre 

a v severnom Maďarsku. Je to 

rastlina, s bielymi kvetmi, ktorá 

kvitne od apríla do mája.  

 

 

 

 

 

Hlaváčik jarný 

Jedovatá a zároveň liečivá rastlina. 

Je okrasou jari, lebo kvitne medzi 

prvými. Kvety sa objavujú uţ 

koncom marca. Rastie na suchých 

a slnečných stanovištiach, na 

okrajoch svetlých lesov a krovín.  

 

 

 

Diablik močiarny 

Naša najohrozenejšia močiarna 

rastlina vyskytujúca sa len na 

niektorých miestach. Táto 40 cm 

vysoká rastlina rastie pri mŕtvych 

ramenách riek. Kvitne od júna do 

augusta.  

 

 

Anička Stankovičová, 6.B  
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Sekvoje 

 

Pôvod: 

 Tento strom ako 

botanický druh bol v 

Európskej civilizáci 

neznámý. 

 V roku 1841 cestovateľ 

John Bidwell náhodou 

narazil na porast tohoto 

stromu. 

 

 

Koľko sa doţíva: 

 Najstaršie ţijúce stromy majú vraj viac neţ 3 500 rokov. 

 
 

Vzhľad: 

 Kmeň je zdola hrubší, postupne hore sa zuţuje.  

 Konáre starších stromov sa nachádzajú vyššie nad zemou. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Bidwell&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kmen_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kmen_(botanika)
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 V mladosti vyrastajú konáre 

z kmeňa v praslane, keď sú 

staršie, vyrastajú 

nepravidelne. 

 Ihlice sú dlhé aţ 8 mm, 

sú šupinovité alebo 

ploché. Ich farba je 

tmavozelená. 

 Šišky dorastajú do veľkosti aţ 8 cm, sú vajcovité aţ okrúhle.  

 

Rozšírenie: 

 Sekvoje sa dnes v prírode vyskytujú len vo výškach medzi 

1500 aţ 2500 m nad morom. 

 V Európe však boli skôr vysadzané ako okrasná drevina 

v parkoch. 

 

Zaujímavosti: 

 Staré stromy majú dutý a vyhnilý stred kmeňa, takţe 

domorodí indiáni v ňom naliezali úkryt pred zvieratami i 

nepohodou. 

 Najstaršie stromy nemusia byť zároveň najväčšie.  

Anička Stankovičová, 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0i%C5%A1ka
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Dnes o ohrozených „mačičkách“ v Amerike 

 

Ocelot veľký (Leopardus pardalis) 

- veľká šelma, zaradená do 

skupiny mačkovité 

- má krátku hrubú srsť, na 

ktorej sú ţlto-hnedé 

škvrny 

- výborne šplhá a pláva 

- ţivý sa malými 

hlodavcami ,jaštericami 

a rybami 

- vyskytuje sa hlavne 

v tropickej a subtropickej 

Amerike 

 

 

 

Jaguár americký (Panthera onca) 

- najväčšia americká 

mačkovitá šelma, tretia 

najväčšia šelma sveta 

- oveľa mohutnejšia ako 

leopard 

- ţiví sa aligátormi, 

kapybarami, 

hlodavcami 

- ţije v daţďových lesoch 

Juţnej Ameriky 
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Puma čierna (Puma concolor) 

- patrí medzi mačky šelmovité 

- farba srsti je prevaţne jednoliato hnedoţltá, ale 

môţe byť aj čierna 

- mláďatá sa rodia vo februári a septembri 

- vyskytuje sa po celej Amerike, menej 

ohrozený druh 

Anička Stankovičová, 6.B 

 

 

Ohrozené druhy Ázie - leopard sneţný 

 

Vyskytuje sa na pohoriach Strednej Ázie. Je 

mačkovitá šelma s hustou srsťou. Má silné nohy 

a ostré pazúry. Vie šplhať po stromoch 

a niekedy tam po celý deň prespí. Leopard je 

tichší a prefíkanejší neţ lev.     

Je zaradený medzi ohrozené druhy 

zvierat ţijúce v ihličnatých lesoch (4000 - 

7000 jedincov). Loví sa hlavne pre koţušinu. 

Poznáme ho aj pod názvom Irbis horský. 

V jednom vrhu môţe mať 4 - 5 mláďat. 

Aktívnosť sa neprejavuje iba v noci, ale aj cez 

deň. Môţe uloviť veľké zvieratá, napríklad: 

kiangy, jaky a i. Najvyšší vek leoparda sneţného 

bol 20 rokov.  

Petra Mindeková, 6.B 
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Priesvitná ţaba 

 

Jednou  z mnohých fascinujúcich vecí na svete 

sú ţaby, ako aj tento druh. Nazýva sa taktieţ 

sklenená ţaba. Stala sa prvým štvornohým 

ţivočíšnym priehľadným zvieraťom na tejto 

planéte.  Jej priehľadnosť zostane jej 

vlastnosťou do konca ţivota.  

Táto ţabka nie je typickým 

predstaviteľom odpudivých 

obojţivelníkov. Je skôr zaujímavá 

svojím priesvitným telom. Keď ju 

stretnete, môţete si prezrieť jej vnútorné 

orgány: srdce, pľúca a i.  

Je aktívna hlavne cez noc, takţe 

predátori majú smolu. Počas 

rozmnoţovania kladie svoje vajíčka na 

listy nad vodou. Keď sa sezóna párenia 

skončí, vráti sa späť ku svojmu ţivotu.  

Ochrancovia prírody sa o tento 

druh veľmi zaujímajú hlavne pre ich 

schopnosť bioindikátora. Je to druh, 

ktorý poskytuje zdravotné poznatky 

o ţivotnom prostredí, v ktorom ţije.  

Vyskytuje sa len v Ekvádore, 

a preto je chránená. Môţeme ju zbadať 

medzi stromami vo vlhkých horských 

lesoch. Vedci v Japonsku sa snaţia o ich 

rozmnoţenie v laboratórnych 

podmienkach. Zatiaľ s minimálnou 

úspešnosťou.  

Petra Mindeková, 6.B 
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Krásy sveta 
Skalné mesto Petra v Jordánsku 

 

Petra je archeologická lokalita v Jordánsku, ktorá od roku 

1985 patrí do svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO. Trosky mesta, ktoré boli odkryté v 19. storočí sú 

prístupné 

návštevníkom. Mesto 

bolo zaloţené v 3. 

aţ 1. storočí pred 

Kristom. Leţí na 

mieste, kadiaľ viedla 

cesta do Juţnej Ázie, 

takţe ovládlo obchod 

s korením. Petra sa 

stalo hlavným mestom Nabatejovcov. Ţilo tam kedysi okolo 30 000 

obyvateľov. Opustili ju kvôli druhému ničivému zemetraseniu v 6. 

storočí pred Kristom. 

Údolie postupne upadalo do zabudnutia. Neskôr mesto 

objavil v roku 1812 švajčiarsky bádateľ a cestovateľ Johann Ludwig 

Burckhardt. V dávnych časoch nieslo meno Selá. Znamená to kameň 

alebo skala. Úzka cestička nazvaná Sík vám ukáţe cestu k pokladnici 

v Petre. Na podlahe nájdete maľby s rôznymi proroctvami. 
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Taj Mahal 

 

Postavený z mramoru. Európsky cestovateľ Jean Baptiste 

Tavernier sa v roku 1665 vo svojich fantazy spisoch zmienil, ţe 

Šahdţahán začal budovať hrob svojej ţeny Mumtázmahal. Je to 

mauzóleum pre milovanú ţenu a múdru politickú radkyňu, ktorý 

zomrela pri pôrode štrnásteho dieťaťa v roku 1629, vo veku 36 

rokov. Jej manţel za ňou trúchlil dva roky, počas ktorých mu obeleli 

ţiaľom vlasy.  

Podľa záznamu UNESCO sa so stavbou začalo v r. 1631 

a bola dokončená 1648, pričom ju stavalo viac ako 20 000 

remeselníkov.   
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Stonehenge 

 

Táto prehistorická pamiatka, zaradená do Zoznamu pamiatok 

UNESCO, sa 

nachádza 

v Anglicku. Kruh 

stojacich kameňov, 

ktoré sú z doby 

bronzovej okolo 

roku 3000 pred 

naším letopočtom. 

Jeden jediný kus 

kameňa váţi 

najmenej 300 kg. Taktieţ je zaradený do zoznamu UNESCO. 

Pamiatka predstavuje najstaršie slnečné hodiny sveta.   

K miestu sa viaţe veľa povestí, najznámejšia z nich je z čias 

kráľa Artuša. Podľa nej mal čarodejník Merlin za pomoci obra 

postaviť Stonehenge. Ten mu zostrojil obradný monument na čary 

a liečenie.  

Na čo sa toto miesto vyuţívalo je dodnes záhadou. Odborníci 

sa rozchádzajú v názoroch, či to bola astronomické observatórium, 

svätyňa k rituálnemu uctievaniu zosnulých alebo miesto pre liečenie 

zranených a chorých...  
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Chichén Itza 

 

Návštevníci ho môţu navštíviť 

na polostrove Yucatán 

v Mexiku. Postavili ho 

Mayovia. Archeologické 

nálezisko 

z predkolumbovského 

obdobia, vykazujúce mnoho 

archeologických štýlov. Bolo 

jedným z najväčších 

mystických miest Mayov. Itza 

znamená čarodejník alebo očarovanie vody. 

Najznámejšou stavbou je Kukulkánova pyramída, 

pomenovaná podľa mayského boha slnka a nebies, ktorý má 

štvorcový pôdorys a na vrchol vedie z kaţdej strany 91 schodov. 

Mayský slnečný kalendár tvorilo 18 mesiacov, kaţdý mesiac 

mal 20 dní (360 dní) a 5 dní naviac. Kaţdý mesiac niesol svoje 

meno.      
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Machu Picchu 

 

Známe aj ako 

Stratené mesto Inkov 

leţiace vo výške 

2430 metrov nad 

morom v Peru, 

v blízkosti mesta 

Cusca. Bolo 

objavené v r. 1911 

Hiramom 

Bighamom, ktorý sa 

o jeho existencii 

dozvedel náhodou 

z rozprávania Indiánov. Inkovia miesto označovali za miesto „ríše 

Slnka“. Je známe krvavými obetnými rituálmi mladých dievčat.  
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Sfinga v Gíze 

 

Najznámejšia Sfinga 

v Egypte, v Gíze, 

v blízkosti troch známych 

pyramíd. Výška dosahuje 

20 m, dĺţka sfingy je 73,5 

m. Tvár má maximálnu 

šírku 4,15 m. Väčšina 

bádateľov sa domnieva, ţe 

ju dal vytesať Rehcef, 

ktorý vládol pribliţne v roku 

2500 pred Kristom. Takisto sa väčšinou tvrdí, ţe rysy Sfingy 

predstavujú Rachefovu tvár, ale aj toto tvrdenie je veľmi sporné. Ak 

vychádzame z predpokladu, ţe socha vznikla ako súčasť gízskej 

nekropoly, mala azda úlohu stráţcu tejto nekropoly. Neskôr bola 

pokladaná za zobrazenie boha Hóra alebo boha Aurona.  

 

Petra Mindeková, 6.B 
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Zaţili sme... 
 

Oldies Party 

 

Dňa 9. februára 2016 sa na našej 

škole uskutočnila Oldies Party, party 

v duchu 60. - 80. rokov pre ţiakov druhého 

stupňa. Počas party sa pre zúčastnených  

konali rôzne hry z tohto obdobia, v ktorých 

mohli získať lístky do tomboly a do súťaţe 

v karaoke. Zástupcovia školského 

parlamentu si nacvičili spoločný country 

tanec, ktorý sa ţiakom veľmi páčil. Počas 

celej tejto party hrala oldies hudba, nielen 

slovenská, ale aj svetová. Z dôvodu, ţe sa 

ţiaci aj pani učiteľky úţasne zabávali 

a odozva  tejto party bola vynikajúca, plánujeme podobnú aktivitu 

zorganizovať aj o rok.  

Petra Gavlasová, 6.B 
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Zabavme sa, zasmejme sa... 

 

Kvíz zo slovenského jazyka a literatúry 

1. V ktorej moţnosti sa nachádzajú iba vybrané slová? 

a. syseľ, bývať, blýskať sa, rytmus 

b. rys, syntetizátor, plytký, kobyla 

c. mydlo, pýr, vyţla, ryšavý 

 

2. V správnom poradí, doplň i/í alebo y/ý do slov: s...nák, 

h...drant, b...ľ, d...ka: 

a. y, i, y, ý 

b. i, y, y, ý 

c. y, y, i, í 

 

3. Slová: gánok, rínok, veselie, nazývame ako slová: 

a. zastarané 

b. zdomácnené  

c. hovorové 

 

4. Správne určené kategórie slovesa: budem si čítať, sú 

v moţnosti: 

a. 2.os., pl., budúci čas, oznamovací spôsob 

b. 1.os., sg., prítomný čas, oznamovací spôsob 

c. 1.os., sg, budúci čas, oznamovací spôsob 
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5. V ktorej vete je nevyjadrený podmet? 

a. Na kriţovatke prudko zabrzdil. 

b. Mama pracuje na pošte. 

c. Otec číta noviny. 

6. V ktorej moţnosti sú len príslovky spôsobu? 

a. veselo, zajtra, pomaly, rýchlo 

b. spamäti, pekne, dávno, zle 

c. smutne, dlho, ochotne, krátko 

7. Slová: psisko, oriešok, hôrka, nazývame ako slová: 

a. hanlivé  

b. citovo zafarbené   

c. zhoršujúce 

8. Čo je to rým? 

a. jeden riadok básne 

b. zvuková zhoda slabík na konci veršov 

c. zoskupenie veršov  

9. V ktorej moţnosti sa nenachádza porekadlo? 

a. Aká práca, taká pláca. 

b. Sýty hladnému neverí.  

c. Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.  

10. Na čo sa delia privlastňovacie prídavné mená? 

a. matkin - otcov 

b. individuálne - druhové  

c. vzťahové akostné  

Anička Stankovičová, 6.B 
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Aničkina osemsmerovka 

Nájdi a vyčiarkaj slová pri osemsmerovke. Zo zvyšných písmen ti 

vyjde tajnička. 

F I X K A P 

I Ň A L N L 

L U P E N E 

M P L N A S 

Á E E O P E 

R Ľ S T A Ň 

 

laň, fixka, stan, peľ, filmár, panna, lupene,  

púni, pleseň, klenot, ples 

 

Anička Stankovičová, 6.B 
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Timea Kočnerová, 6.B 
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Roztomilé zvieratká... 
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Tipy, rady a recepty na leto 

 

1. Proti komárom 

Štípu vás neustále dookola 

tieto bzučiace potvory? 

Svrbí vás miesto uštipnutia? 

Tak si ho oblíţte! Nechutné 

sa vám to iba zdá, ale 

funguje to. Asi sa pýtate prečo, však? Naše sliny majú špeciálne 

účinky. 

A ak sa ich chcete zbaviť tak vám treba Alpu a klinčeky 

(samozrejme nie tie, ktorými váš otec pripevňuje drevo). Nechajte 

lúhovať 24 hodín a dajte si to v miske ku oknu alebo si to natrite na 

telo. 

 

2. Smäd neuhasíte studenou vodou 

Skôr budete mať po chvíli zápal pľúc alebo ţalúdku. Pretoţe studené 

nápoje spôsobujú vo vysokých horúčavách veľký teplotný rozdiel na 

sliznici horných dýchacích ciest, čo môţe spôsobiť zápal. 

Najčastejším následkom sú bolesti v krku, zvýšená teplota aţ 

horúčka. 

 

3. Niečo na pitie 

Americká limonáda: 

50  g čerstvé ovocie 
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1   ks citrón 

2   cl ovocný sirup 

2   dl sódová voda 

5   kociek ľad 

 

Na dno vysokého 

koktailového pohára dáme roztlčený ľad a ovocie pokrájané na 

úhľadné kocky (ovocie podľa moţnosti farebne kombinujeme). 

Potom pridáme citrónovú šťavu, sirup a dolejeme sódovkou. 

Podávame so slamkou a dlhou lyţičkou. Ak pouţijeme 

farebne nevýrazné ovocie, 

môţeme podávať s farebnou 

lyţičkou z plastickej látky. 

Okraj pohára ozdobíme 

kolieskom citróna alebo 

špirálou z pomarančovej kôry. 

 

Ale pozor!  

Zasa to s tým ľadom 

nepreháňajte! 

 

Timea Kočnerová, 6.B 
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Dovidenia 

O chvíľu nastane ten najkrajší záţitok z celého školského 

roka. Záţitok, pri ktorom sa zatvorí školská brána a my si začneme 

naplno uţívať leto. 

Musím sa priznať, ţe aj ja sa veľmi teším na tento okamih, na 

leto, ktoré si budem uţívať buď pri vode, alebo na horách... 

Samozrejme, kým ale budem oddychovať buď pri tej vode alebo na 

horách, nezabudnem ani na jeden školský záţitok, ktorý som zaţila    

s mojou smiešnou triedou a s pani učiteľkou Markuškovou.  

Práveţe naopak, budem si ich stále viac a viac pripomínať! 

Veľmi sa chcem poďakovať, všetkým pani učiteľkám, ktoré mňa 

i mojich spoluţiakov a kamarátov veľmi veľa naučili.  

 

A na záver uţ len pár slov: 

 

Prajem všetkým príjemné preţitie letných prázdnin - pekné, slnečné 

a bez ţiadnych úrazov. 

 

Teším sa na Vás aj v budúcom školskom roku!  

 

Anička Stankovičová, 6.B 

 

 

 



70 

 

Uţ sa končí školský rok. Ja mám z tohto roku neuveriteľné pocity. 

Pamätám si, ako som prišla po letných prázdninách a stala som sa 

piatačkou. Myslela som si, ţe piaty ročník bude taký ťaţký, ţe sa 

budem učiť na zlé známky. Uţ teraz viem, ţe nie je taký ťaţký, len 

sa musíte poctivo učiť, aby ste mali samé jednotky. Piaty ročník ma 

bavil a učila som sa celkom dobre. Pribudli mi nové predmety, ktoré 

ma bavili. Mala som krásne a vtipné záţitky. Niekedy sme sa aţ celá 

trieda smiala. V tomto roku boli na škole rôzne krásne podujatia. 

Napríklad vianočný koncert, karneval a Medzinárodný deň detí. Ale 

hlavne ma potešilo, ţe som sa dostala do školského časopisu a ţe 

som mohla doňho prispievať ako redaktorka.  

Prajem vám samé jednotky na vysvedčení a veľmi sa teším, ţe sa 

uvidíme po letných prázdninách.  

 

Grétka Trpišová, 5.C 

 

 

Som Matej a som jeden z redaktorov v školskom časopise, ktorý sa 

volá O desať minút osem. Lúčim sa s vami, ale nechce sa mi. Celý 

školský rok som preţil so srandičkami. Neviem, aký bude ten ďalší. 

Dúfam, ţe tento časopis ešte stále čítate a tieţ dúfam, ţe ho ešte dlho 

čítať budete. Končí sa školský rok a uvidíme sa po letných 

prázdninách. 

 

Maťo Čurík, 5.C 
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Som Lukáš a som jedným z prispievateľov do školského časopisu 

O desať minút 8. Uţ sa pomaly končí školský rok, uzavierajú sa 

známky a chystajú sa vysvedčenia.  

Hurá, o chvíľu sú praáázdniny! Piaty ročník som (zatiaľ) 

zdolal, štvrtáci! Aj keď je 5. ročník ťaţší, nie je to aţ taký horor, ale 

zase to nie je sladké odpúšťanie známok a poznámok. Aby ste mali 

fajn známky, tak sa musíte aj začať učiť viac! 

Ja som tento školský rok preţil dobre (asi tak na 2 alebo 

3jku). Tak sa teším na tie prázdniny. Môţem spať dokedy chcem, 

môţem byť dlhšie hore a môţem chodiť na bazény a podobne...  

Keď sa prázdniny skončia, idem do 6.triedy. 

 

Lukáš Červený, 5.C 

 

 

A je to tu! Koniec roka a zároveň aj to najsmutnejšie na svete – 

rozlúčenie.  

Odkedy som začala písať do časopisu, nechcela som, aby sa 

skončil tento školský rok. Chcela som samé štvrtky (vtedy máme 

krúţok) a víkendy. Lenţe školský rok aj tak končí. Pre niektorých to 

je splnený dvojmesačný sen, ale niektorí nemajú slov a plačú 

v tichosti. Ja sa aj teším, aj nie. Teším sa, lebo budú prázdniny, ale 

neteším, lebo budem doma, na kúpalisku, na výletoch, ale bez 

kamarátok, spoluţiačok, spoluţiakov. Tie úţasné spomienky na 

prvoaprílové ţartíky, kde patrila barikáda z lavíc a stoličiek... 
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Jednoducho úţasné spomienky! Aj predmety boli skvelé napríklad: 

angličtina s pani učiteľkou Baliovou a nemčina s pani učiteľkou 

Marunovou.  

Dosť nových spoluţiakov sa stalo členom kolektívu budúcej 

7.B triedy. Ale aj tak, príde ďalší školský rok a ja strávim ďalší čas v 

tomto úţasnom krúţku. Moţno prídu ďalší členovia, moţno tým 

jedným si práve TY!  

Tak, to je všetko, čo som chcela povedať.  

AHOJ V ŠKOLSKOM ROKU 

2016/2017!!! 

 

Timea Kočnerová, 6.B       

 

                       

 

 

Školský rok sa končí a takisto končíme aj tento časopis. Veľa vecí 

sme preţili a preţijeme aj ďalšie zábavné momenty. Spomínam si, 

keď sme boli na MDD. Medzinárodný deň detí v kine na 

ZOOTROPOLIS. Kaţdý sa bavil a konečne sa odreagoval od školy 

a učenia. Počas zábavného filmu sme sa osvieţili dreňou, 

pukancami, kofolou... Mali sme aj rozchod jednu hodinu a pol. Iní 

z našej školy sa prechádzali po LESOPARKU alebo boli na 

zmrzline. Chcela by som sa s Vami rozlúčiť svojou vlastnou 

básničkou: 
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Školský rok sa končí, 

učiteľkám vypadneme z očí, 

všetko sa mi teraz točí. 
 

Prázdniny uţ prichádzajú, 

veľa zábavy a smiechu majú, 

čas na spanie Vám taktieţ dajú. 
 

Je ako v nebi raj, 

pokoj počítači daj, 

to je škodlivé vraj. 
 

S priateľmi tráviť voľný čas, 

od tých krásnych krás, 

budeme sledovať slnka jas. 
 

Bazén a sny nás čakajú, 

rodičia stále makajú, 

voľný čas nám dávajú. 
 

Bez prázdnin by sme sa nudili, 

o siedmej by nás budili, 

učením by nás udusili. 
 

Aj keď sa uţ končí rok, 

neurob ţiadny chybný krok, 

nedaj však učeniu ruky vbok. 
 

Voľno volá nás uţ, 

rozvoniava vôňa rúţ, 

všetky starosti zruš! 

 

Petra Mindeková, 6.B 
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