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Milí naši čitatelia! 

Ste zvedaví, kto bude tento rok pre Vás pripravovať časopis?  

 

 

Anička Stankovičová, Grétka Trpišová, Timea Kočnerová, Lukáš Červený 

Matej Čurík, Emka Dobošová, Dorotka Močková, Dominika Obrtancová, Petra MIndeková 

 

Naši redaktori o sebe: 

 

Dominika Obrtancová, 7.B: 

Volám sa Dominika. Som Vaša nová šéfredaktorka. Verím, ţe budete radi čítať moje príbehy. 

Mám 12 rokov a uţ dlhší čas ma  tento časopis inšpiroval. Okrem písania, rada jazdím na 

korčuliach, skateboardujem. Píšem rôzne príbehy, počúvam rôznu hudbu a maľujem. Z farieb 

mám najradšej modrú a zelené. 

Doma mám štyri chrčky (škrečky). Navštevujem jazykovú školu, výtvarnú školu a tanečný 

krúţok. Môj ţivot je celkom pestrý. A čo Váš? 
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Dorotka Močková, 5.A: 

Volám sa Dorka Močková a chodím do 5.A triedy. Baví ma folklór, rada rozprávam a podľa 

mojich priateľov, mám bujnú fantáziu. Preto som sa rozhodla stať sa redaktorkou školského 

časopisu. 

 

 

 

Grétka Trpišová, 6.C: 

Som staršou členkou časopisu. Vítam Vás v novom školskom roku. Veľmi som sa na Vás 

tešila. Tešila som sa na to, ako Vás budem informovať o nových veciach, písať rôzne 

rozprávky a články. Priznávam, ţe som toho veľmi veľa preţila cez letné prázdniny, ale 

chýbalo mi písanie do nášho školského časopisu. 

 

 

 

Luki Červený, 6.C: 

Som starším členom časopisu, mám 11 rokov. Hovoria, ţe som „srandista“. Aj tento rok tu 

budem písať o všelijakých zaujímavých témach. Na našom krúţku je zábava, a preto chcem 

pokračovať ako redaktor aj tento rok. Moje obľúbené jedlo sú bryndzové halušky, z ročných 

období mám rád leto, aj preto, lebo sú v ňom prázdniny. 

...Taak, zazvonil zvonec a predstavovaniu je KONIEC!... 

 

 

 

 

Petra Mindeková, 7.B: 

Som Petra a v školskom časopise som uţ 3. rok. Pokračujem ako redaktorka preto, lebo ma 

baví tvorenie a je tu zábava. Získate tu mnoho kamarátov a pani učiteľka Ţikavská vţdy oţiví 

krúţok svojimi vtipmi. Vy, čo ma ešte nepoznáte, poviem Vám niečo o sebe: chodím na klavír, 

zboţňujem psov – jedného mám aj doma a mám rada červenú farbu. 

Rada by som Vám povedala, že voľné miesta sú tu vždy, tak keby ste mali záujme – poďte 

medzi nás! 
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Ľadová princezná 

 

 Kde bolo, tam bolo, ţila raz jedna kráľovná, ktorej sa narodilo dievčatko.  

Cítila, ţe z neho bude športovec. Zaumienila si, ţe postaví štadión pre svoju  

dcéru. Poprosila kráľa, aby jej pomohol. Manţelská pár vyšiel do záhrady.  

Obaja zdvihli ruky a zaklonili sa dozadu. Z ich dlaní vychádzala modrá  

ţiara a tvorila sa konštrukcia štadiónu. Lusknutím prstov kráľovná  

pričarovala tribúny s veľmi pohodlnými sedadlami a kráľ zase mraziacu  

techniku. 

 Zatiaľ, čo sa štadión staval, kráľ ohňa sa dozvedel, ţe zimná  

kráľovná má dcéru a stavia pre ňu nejakú budovu. Keďţe on mal dcéru  

tieţ, rozhodol sa robiť im prieky. „Uf,“ utieral si ľadový kráľ čelo,  

„je to hotové. Uţ to len zakryjeme veľkou plachtou, aby nikto  

nevedel, čo to je.“ „Dobre,“ odvetila kráľovná a spoločne  

hodili prikrývku na budovu štadiónu. Rodičia  

išli späť do zámku.  

 Doma sa ľadová kráľovná opýtala svojho manţela: „Aké dáme meno našej dcérke?“ 

„Čo ja viem... Helen, Amy alebo Clare?“ „Hm, Amy znie dobre. Tak sa bude volať,“ usmiala 

sa kráľovná a pobozkala muţa na líce. Chytili sa za ruky a pomaly šli za svojou dcérkou. Uţ 

z diaľky počuli jej plač. Kráľovná si ju vzala na ruky a zaspievala jej uspávanku. A roky 

plynuli ďalej. Rodičia sa ani nenazdali a ich dcéra uţ oslavovala štvrté narodeniny. Prišiel 

deň, na ktorý dlho čakali. Zaviazali Amy oči a vyviedli ju do záhrady. Šatku jej strhli z očí 

a stiahli plachtu zo štadióna. Ľadová princezná sa nevedela vynadívať. Naraz sa rozbehla dnu. 

Kráľ beţal za ňou, aby jej podal korčule. Obul ju a postavil na ľad... Páčilo sa jej to, i keď 

spočiatku padala. Šmýkalo sa jej. Ale... Po polroku kaţdodenného jazdenia uţ vedela nielen 

pevne stáť, korčuľovať, ale aj jednoduché skoky a základné sklzy. 

 Ohnivý kráľ sa to dozvedel. Aj on poslal svoju dcéru Elen trénovať. Išlo jej to tieţ 

veľmi dobre, ale čím náročnejšie skoky skúšala, tým viac padala na zem a nedarilo sa jej. 

Vţdy sa preto nahnevala a hádzala ohnivé gule do ľadu. Ľad bol úplne zničený a po jej 

tréningu musela vţdy prísť rolba a ľad zarovnať. 
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 O pár rokov neskôr vedeli obe princezné skákať dvojité skoky. Kráľ ľadu pozval Elen 

na spoločný tréning. Veľmi sa potešila. Ohnivý kráľ k nej ale prišiel, chytil ju za rameno 

a pošepkal jej: „Dávaj si na novú kamarátku veľký pozor!“ 

„Prečo?“ nechápala Elen. „Srdce má z ľadu, ničím ho 

neobmäkčíš! Je naozaj zlá ku všetkým!“ Kráľ sa snaţil 

vyvolať u svojej dcéry nenávisť voči Amy. Podarilo sa. Elen 

sa zamračila: „Však ja jej ukáţem!“ Ohnivý kráľ dosiahol, 

čo chcel. Poslal ju na tréning a uţ len čakal...   

 „Ami, kamarátka dorazila!“ zvolala natešene ľadová 

kráľovná a priviedla ohnivú princeznú. „Ahoj, ja som...“ 

„Čau!“ odvrkla Elen skôr, neţ stihla Amy dopovedať. 

Zaskočená si zaviazala korčule. Keď vyšla na ľad, rozbehla 

sa, zakopla o zúbky a spadla. Elen sa začala strašne smiať. 

Oprela sa o mantinel a rukou vytvorila nad dlaňou ohnivú 

guľu. Hodila ju do Amy počas skoku. Tá spadla na ľad ako 

vrece zemiakov. Z takej výšky to veľmi zabolelo. Zdvihla sa a vrhla kúsok ľadu smerom 

k Elen. Princezná ohňa sa stihla uhnúť a začala sa smiať. „Haha, nevieš sa ani trafiť! Nevieš 

sa ani trafiť!“ Vtom vyslala princezná Amy ľadový šíp, ktorý trafil jej protivníčku rovno do 

srdca. Spadla na zem a uţ sa nepohla. Amy nechápala, čo sa deje. Vtom sa ozval hlas kráľa 

ohňa: „Zmarila si moju dcéru, tvoja mama bude ťaţko chorá! Do roka a do dňa musíš skočiť 

dvojitého axla alebo trojitý skok. Ak neskočíš, tvoja mater zomrie!“ „Niééé!“ zakričala 

princezná. Okamţite začala s tréningom. Axel nebola ţiadna 

sláva, ale salchov sa jej celkom daril. Na druhý deň sa 

u kráľovnej prejavila choroba. Vţdy, keď sa Amy na ňu 

pozrela, išla trénovať, pretoţe nezniesla pohľad na svoju 

bezmocnú chorú matku. Po pol roku bola na tom matka uţ 

veľmi zle. Po roku uţ takmer umierala.  

 „Otéééc!“ radostne zakričala jedného dňa ľadová 

princezná, „konečne som to dala! Skočila som trojitý skok!“ 

Amy vbehla ku matke do spálne. Neboli na nej ţiadne stopy po 

chorobe. Objala ju a dala jej boţtek na čelo. Odvtedy rodina 

ţila šťastne aţ do smrti.       

Ema Doboszová, 8.A 
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Náhrdelník 

 

 Ďaleko od našej civilizácie a rôznych techník bolo drobné panstvo. Ľudia tu ţili 

s pokorou, slušnosťou a úctou k druhým. Kaţdý kaţdého poznal, nebol tu nepokoj 

a odsudzovanie. Pomáhali si, priatelili sa a uţívali si ţivota. V minulosti zlo a vojna, ktorá sa 

tu odohrala, zanechali v srdciach dedinčanov jazvu. Čas vyliečil rany. Ale ţila tu dievčina, 

ktorej srdiečko zostalo nezahojené. Ranu v ňom nedokázal ani čas zahojiť. To dievča sa 

volalo Ella. Vo vojne prišla o staršieho brata Tomáša. Nikdy sa domov nevrátil. Ona ale 

verila, ţe stále ţije.                                                                                                                                                

 Ella sedela za oblokom a so zatajeným dychom pozorovala auru, ktorá z vyţarovala z 

ľudí.  Jej sivé oči plné bolesti hľadeli na námestie. Sedeli tam jej bývalé kamarátky. 

S chalanmi sa naháňali a pili čaj. Bolo jej smutno. „Ella!“ skríkla na ňu mama. Ella akoby 

ignorovala kaţdé slovo svojej matky si upravila bledomodré šaty a prešla okolo nej akoby 

bola duch. „Ella, dokedy sa chceš takto trápiť?“ pýtala sa mama. Ella sa zvrtla na päte 

a postavila sa zoči-voči mame. „Ja sa snaţím, ale to nejde!“ tíško zavzlykala. Snaţila sa deň 

čo deň usmiať, rozveseliť a zabaviť. No nešlo jej to. Nič jej neprišlo vtipné a kútiky úst ju 

neposlúchali. Predtým nikdy nebývala smutná. Strata brata v nej zanechala len tmu a prázdno. 

Brodila sa ţivotom len tak. Nič ju nebavilo.  

 „El, zajtra máš šestnásť rokov. Nemôţeš byť stále takto zavretá,“ pohladila ju po 

čiernych vlasoch mama. „Ja viem,“ šepla Ella. „Skús to!“ pobádala ju mama s úsmevom 

a podala jej balíček. „Všetko naj!“ usmiala sa na ňu mama. Ella stála pred mamou ako soľný 

stĺp. Potichu a pomaly si vzala od nej balíček. S prekvapením v očiach ho opatrne otvorila. 

Mašľu zhodila na zem a z balíčka vytiahla nové, snehovo biele šaty 

s jemným ţivôtikom a čipkou. „Mami, to je nádherné!“ 

zvolala. Ella zo seba hneď vyzliekla bledomodré šaty 

a obliekla si biele. Bola v nich ako skutočná princezná. 

Bez rozmyslu pribehla k dverám. Cítila sa iná. Nikdy 

nemala biele šaty. Biele šaty znamenali slobodu 

dievčaťa a nádej na nový ţivot. Jej matka stála za ňou 

a zadrţiavala slzy. Ella si obula pekné sandále 

a otvorila dvere. Nachvíľu sa zasekla v dverách. Chce 

ísť von? Matka nedýchala a modlila sa k Bohu, aby 

to jej dcéra dokázala. Povzniesť sa nad stratou brata 
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a vykročiť znovu do ţivota.  

 

 Ella sa zhlboka nadýchla. Vyšla z prahu dverí a obzrela si námestie. 

Jej mamina plakala od šťastia. Ella kaţdého pozdravila a kaţdý bol rád, ţe sa 

konečne odhodlala vyjsť z minulosti. Beţala na námestie ku svojim kamarátom. 

Nevideli sa celý jeden rok! Zastavila sa pred nimi. „Ella?“ neisto sa všetci na ňu 

pozreli. Ona sa len usmiala. Objímali sa hodnú chvíľu a potom sa odtiahli. 

„Chýbala si nám!“ ozvala sa Ivana, ale Ella pocítila, ţe tu niečo nie je 

v poriadku. Kaţdý z nich mal na krku náhrdelník v tvare kríţa a choval sa 

divne. Kaţdý mal fialové oči. Chcela odísť, aţ veľmi jej to pripomínalo 

vojnu. Tie oči... Spomenula si. Tie oči mali poslovia zla. Vojna nikdy 

nemala vypuknúť. Všetko sa odohralo kvôli jednému náhrdelníku. Bol 

ukovaný pre pána zla. No niekto ho ukradol. Podsvetie obvinilo 

panstvo. Ľud sa bránil, a preto vypukla vojna... 

 „Poďme na čaj!“ skríkla Tatiana. Ella cítila, ako sa priateľka 

falošne usmiala. Pocítila strach, ale išla s nimi. „El, mám pre teba niečo!“ zvolala naraz Ivana 

a z vrecka vytiahla náhrdelník v tvare blesku. Ondrej a Táňa ju naraz rýchlo chytili za ruky 

a znehybnili. Slzy sa jej začali drať z očí. Keď Ella uvidela náhrdelník, začala sa trhať z ich 

rúk. No Ivana sa na ňu pozrela a El sa zrazu nevedela ani pohnúť. Vedela, ţe je to ten 

náhrdelník... Ukradnutý náhrdelník pre pána zla, náhrdelník, ktorý z nej spraví zlú... Ale prečo 

jej priatelia? Prečo? Vţdy boli milí... Ivana jej pripla náhrdelník na krk. Ondro a Táňa ju 

pustili. Zrazu Ella pocítila silnú pálivú bolesť v oblasti hlavy. Pozrela vôkol seba, všetci 

sa vyškierali. Naraz bolesť pominula. A Ella sa zmenila - náhrdelník splnil svoj účel. Zlo 

jej preniklo do srdca. Mala potrebu ubliţovať, ničiť a chcela počuť len plač. Kruto 

sa zasmiala. Okolo nej sa vytvorila jedovatá zelená para. Pramienky jej hrivy, 

čierne sťa uhlík, prefarbili na biele a zaplietli sa s čiernymi do dvoch zapletaných 

vrkočov, ktoré sa v strede temena spojili v jeden. Jej jemná broskyňová pleť sa 

zmenila ta temer bielu. Pery sa jej sfarbili do bordovej farby a oči sa jej 

zvýraznili čiernou. Biele šaty zahalil obrovský koţuch. Ella si obzrela prsty 

a luskla. V ruke sa jej objavil meč. Znovu sa príšerne zasmiala. Jej bývali priatelia 

sa len s vystrašenými pohľadmi dívali na jej premenu. „Toto je naša pani zla!“ 

postavil sa Ondrej a poklonil sa. To isté urobil aj ostatní. Ella zdvihla hlavu 

a riekla: „Pomstíme zlo! Dobro malo doteraz výhodu!“ zrúkla na celé námestie. 
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Ľudia sa na ňu pozerali, a keď sa na nich uškrnula, omdleli. Namierila si to k pánovmu domu. 

El ho uţ videla. Pán tohto panstva stál pred domom. S vypnutou hruďou sa blíţil k Elle. 

Uchopila meč ešte pevnejšie. Vedela, ţe pán panstva vybral jej brata do vojny. Pán môţe zato, 

ţe sa brat nevrátil. Slzy sa jej drali do očí. Náhrdelník vyplavil jej zlé spomienky a jej dušu sa 

stávala čoraz horšou. Nemohla sa brániť. Zlo, ktoré ju ovládalo, bolo prisilné... Pán neskoro 

zbadal, čo sa chystá spraviť. Ella sekla mečom a bolo po ňom. Celé námestie zhíklo. Muţi 

niekde utiekli a za chvíľu ich nahradili rytieri. Začali bojovať. Sekali mečmi aj po jej 

bývalých kamarátoch. Bili sa s nimi. Námestím sa ozývalo len rinčanie mečov. Ella bezhlavo 

sekala a telá rytierov ostávali za ňou na námestí...  

 Na námestie sa potichu priblíţil rytier. Skaze nedokázal zabrániť. Mal moţnosť ju 

zabiť, no neurobil to. Zoskočil z koňa. Blíţil sa ku nej. Ella sa prudko otočila a chcela rytiera 

zraniť. No rytier bol rýchlejší, vytrhol Elle meč z ruky a zhodil ju na zem. Svojím mečom jej 

mieril na krk. Ella čakala na svoj koniec... Rytier sa jej zahľadel do očí a padol na kolená. 

„El?“ neveriaco sa opýtal. Ella nevedela odkiaľ ju pozná. „Kto si?“ spýtala sa. Dal dole helmu 

a odhalil svoje tmavohnedé vlasy a ţlté oči. Ella stratila dych. „T-To-Tomáš?“ zakoktala. Bol 

to Tomáš. Jej brat. Ella skrivila tvár do bolestnej grimasy. „El!“ vystrašene s ňou zatriasol 

Tom. Potom si všimol, ţe takmer mŕtvy vojak ju bodol do chrbta. „Ella!“ plakal Tomáš. 

Uvedomil si, ţe svoju sestru stráca. Plakal a drţal jej telo v náručí. Jemne ju pohladil po líci. 

Vtom si všimol na jej krku visieť náhrdelník pre pána zla. Prudko jej ho strhol z krku. Kameň 

v ňom rozdupal ťaţkými čiţmami a tým zabil démona a vzkriesil El. Ella sa prudko nadýchla 

a otvorila oči. „Tomáš!“ usmiala sa na brata.  

 Celým námestím sa preniesla zlatá hmla. Rozvidnilo sa. Celé námestie znovu oţilo, 

akoby sa tu nikdy neodohrala ţiadna bitka. Nik si dokonca ani na ňu nepamätal. Nik okrem 

Toma a Elly. „Ako si to urobil?“ opýtala sa Ella s úţasom. „Uţ som to zaţil,“ odpovedal jej 

Tomáš. „Pred rokom som ten náhrdelník mal ja. To ja som tu spôsobil vojnu. Vtedy ma 

zachránil tvoj plač. Nemohol som sa na seba ani len pozrieť, tak som ušiel,“ vysvetľoval jej 

Tom. „Uţ ma nikdy neopusť!“ plakala Ella. „Sľubujem!“ usmial sa Tomáš a sestru si privinul 

ešte viac do náručia.  

 Tom svoj sľub dodrţal. Znovu boli spolu a mali perfektný vzťah, aký môţe mať len  

brat so sestrou. Zvítali sa s matkou silným objatím, v ktorom by zotrvali aţ doteraz, keby 

nezačalo prudko pršať a fúkať...   

 

Patrícia Kolibáčová, 8.A 

 



10 

 

O ľuďoch a vodníkoch 

 

 V krajine za horami za dolami, tam, kde je začiatok príbehu mladého vodníka Ţblnka, 

tam to ide kúsok pomalšie, ako na zvyšku sveta. V tejto krajine ľudia ţijú šťastne, nikam sa 

neponáhľajú a ich poslaním je ochrana a starostlivosť o jazerá, ktorých je naozaj veľké 

mnoţstvo. Kaţdé jazero má svojho správcu, ktorý dozerá na to, aby boli všetky ţivé bytosti 

v jazere sýte, zdravé a cítili sa dobre. Nie je to však obyčajný správca... Je to vodník. Vodník 

kontroluje všetko, čo v jazere čľupne. Robí zápisy z kaţdého dňa a zbiera vzácne rastlinky. 

Rastliny potom starostlivo ukladá a vyrába z nich lieky pre dobrých ľudí, ktorí sa mu 

pomáhajú o jazero starať. Roky ľudia a vodníci ţili vedľa seba, pomáhali si a vzájomne sa 

mali radi. Aţ do dňa, keď jednému z vodníkov zmizli všetky vzácne byliny. Okamţite zvolali 

vodnícku poradu a hľadali vinníka. Nemali ţiadnu stopu, dokonca ani tušenie, kto by niečo 

také dokázal. Boli zúfalí. Hlavný vodník poslal vodníckych učňov  na výzvedy medzi ľudí. 

Čakali na ich správy tri dni a tri noci. Keď sa učni konečne vrátili, priniesli strašnú správu! 

Miestni zbojníci boli tí, čo ukradli vzácne byliny. Z bylín varia akési nápoje, po ktorých spia 

ako medvede. Keď sa hlavný vodník túto správu dozvedel, veľmi sa nahneval a zakázal 

ostatným vodníkom pomáhať ľudom z tejto krajiny. Povedal, ţe kým rastliny nevrátia, 

nezaslúţia si ich pomoc. Od tejto chvíle sa všetko zmenilo. Jazerá v krajine chátrali, ľudia 

chorľaveli a dobro sa vytratilo.  

 Správca najmenšieho jazera v krajine, vodník Ţblnko, započul raz plač krásnej 

dievčiny. Podišiel k nej a spýtal sa, prečo tak plače. Dievčina mu prezradila, ţe jej milý zaspal 

z nápoja od zbojníkov a nevie sa prebudiť. Vodník sa nad dievčinou zľutoval a beţal po 

rastlinu zo samého dna jazera. „Urob obklad z tejto rastliny, priloţ mu to tvár a ona sa 

prebudí.“ Dievčina urobila, čo jej vodník kázal. Mládenec sa skutočne prebral a vyskočil na 

nohy. Vybozkával dievčinu a spolu sa vybrali Ţblnkovi poďakovať. Okrem toho, ţe sa mu 

poďakovali, priniesli so sebou aj rastliny, ktoré zbojníci vzali. Vodník Ţblnko sa potešil. 

Utekal ku hlavnému vodníkovi, aby mu odovzdal navrátené rastliny. Hlavný vodník Ţblnka 

pochválil a udelil mu medailu za hrdinstvo. Okrem tejto odmeny dostal aj moţnosť ţelať si 

niečo, čo mu urobí radosť. Ţblnko sa zamyslel. Zrazu vyslovil niečo, čo nečakal nikto z rady 

vodníkov. Ţelal si totiţ zrušenie zákazu pomoci ľuďom...  

 Hlavný vodník sa zamyslel a povedal: „Dobre Ţblnko, súhlasím!“ Odvtedy ţijú 

vodníci a ľudia opäť v harmónii a vzájomne si pomáhajú. 

Aneta Szabová, 8.A 
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Príbeh z čarovného lesa 

 

 Kde bolo, tam bolo, okrem iných zázračných krajín, existovala aj krajina s názvom 

Čarovný les. V Čarovnom lese ţilo veľa krásnych, no zvláštnych zvierat, ako napríklad opilev 

či hadokrav. Zvieratkám vládol kráľ pumolev Ozón, ktorého mali všetci radi. Uţ menej 

v obľube mali jeho hlavného radcu Ţirafiaka nosorohého, ktorý by sa tieţ rád stal kráľom. 

I napriek tomu tam ţili všetci spokojne, aţ kým... 

 Raz v noci ich vyľakal čudný zvuk. Všetky zvieratká sa báli tohto zvuku, pretoţe ho 

nikdy nepočuli. Všetky sa schovali a iba odváţny Zajkohus sa vydal hľadať miesto, odkiaľ ten 

zvuk prichádza. Hľadal celú noc. Nadránom našiel vystrašené a uplakané malé dievča. Všetci 

v lese ostali prekvapení, lebo nikdy takýto zvierací druh nevideli. Kaţdý sa pýtal: „Je to 

zviera mimozemšťan?“ Aţ kráľ Ozón, spoznal, ţe je to malý človek. On uţ počul o ľuďoch 

z rozprávania svojich rodičov. Malé uplakané dievča sa volalo Zara. Ozón jej vysvetlil, kde je 

a ubezpečil ju, ţe sa nemusí báť. Poskytol jej jedlo a svoj príbytok. To sa však nepáčilo 

radcovi Ţirafiakovi. Je to predsa čarovný les zvierat a človek tam nemá čo robiť! A neustále 

premýšľal ako Zaru vyţenie z lesa. Prilepí ju v lízankovom lese, stratí ju na tyčinkovej lúke 

alebo uzamkne v hrade z čokolády? Nie, nakoniec sa rozhodol, ţe ju utopí v Kofolovej rieke. 

A aby v tom nebol sám, nahovoril na pomoc i jednu osu, ktorá bývala v osom hniezde 

neďaleko rieky.  

 Bolo 

pekné sobotné 

ráno, keď 

Ţirafiak milým 

hlasom vylákal 

Zaru na výlet, na 

ktorom jej ukáţe 

najkrajšiu rieku 

v celej ich 

krajine. Zara sa 

potešila, no 

netušila, čo chce 

Ţirafiak vykonať. Les bol naozaj krásne čarovný a výlet sa malej Zare páčil. Keď prišli po 

dlhej ceste ku Kofolovej rieke, napili sa z nej. Voda z nej chutila ako skutočná kofola. Bola 
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tmavá a sladká zároveň. Vtom priletela osa a Ţirafiak sa 

potešil. Čoskoro nebude dievčaťa, kráľ Ozón ju určite 

pôjde hľadať a on sa zatiaľ stane kráľom. Osa letela 

priamo na Zaru. Pozor, to nebola hocijaká osa! Bola to 

osa slonia, ktorá merala dva metre a mala uši ako slon. 

Osa menom Airosa však pred Zarou náhle zmenila 

smer, dlho nelenila a poštípala Ţirafiaka na jeho 

nosoroh, ktorý bol celý od kofoly. Ţirafiakovi sa od 

bolesti zatočila hlava a spadol do Kofolovej rieky. 

Rieka ho ihneď unášala z čarovného lesa do vedľajšej 

krajiny, krajiny Ozrutohláv. Zara bola vyľakaná. Airosa 

jej anjelským hlasom vysvetlila, čo chcel Ţirafiak 

vykonať. So Zarou sa skamarátila, pripravila jej obed 

a popoludní ju odviezla na svojom chrbte ku kráľovi 

Ozónovi. 

Tam uţ 

čakali aj jej 

rodičia. 

Udatný kráľ 

Ozón ich 

medzitým 

zachránil pred nebezpečnými Ozrutohlavami, keď 

sa ju vydali hľadať.  

 Potom, ako sa rodinka ľudí znovu stretla, 

toľko radosti ešte v Čarovnom lese nezaţili. Večer 

pripravili zvieratká pre Zaru a jej rodičov 

obrovskú oslavu, ktorá trvala dlho do noci. Počas 

nej si zvieratká zvolili aj nového hlavného radcu 

Ozóna. Odvtedy je Čarovný les ešte čarovnejší. 

Pumolev i jeho radca Airosa, vládnu všetkým 

zvláštnym zvieratkám odváţne i čestne. 

 

Natália Beňadiková, 6.C 
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Skejtbord 

 

 Bolo raz jedno mesto Skejtbordovo. Ľudia  v  ňom    spali 

na   skejtbordoch,   jedli  na  skejtbordoch,  zuby      si umývali na 

skejtbordoch,   dokonca   aj   keď    boli   na    záchodoch, mali 

nohy vyloţené na skejtbordoch.  A  v  tom  meste  ţilo dievča 

menom Adelaj. 

 Raz,  keď   sa   bola                     Adelaj previesť   

na  svojom  skejtborde,  začala    byť smädná,  a     

tak  si  išla  kúpiť  vodu    do   bufetu. Skejtbord si nechala za 

sebou v rade. Keď    mala     vodu kúpenú, Adelaj sa otočila 

a skejtbord   nikde... Adelaj            bola veľmi smutná. Práve v tej    

     chvíli   išiel okolo chlapec menom Paskal. Spýtal sa Adelaj, 

prečo  tak plače. Adelaj mu všetko povedala. Paskala napadlo, ţe 

by ho mohli hľadať spolu. Adelaj prikývla. A ako Adelaj prikývla, 

Skejtbordovo sa naraz premenilo na krásny svet škriatkov. Boli tam zvieratká všetkých 

druhov, víly a motýle. Adelaj bola veľmi prekvapená. Nevedela, čo má robiť. Tu sa vedľa nej 

objavil škriatok. Adelaj sa zľakla a skoro ho buchla po hlave, ale v škriatkovi spoznala 

Paskala. Adelaj zostala rozčarovaná. Paskal sa jej pokúsil vysvetliť, prečo tak náhle zmizol: 

„Zavolala ma špeciálna guľa, ktorá sa rozsvieti vţdy, keď je nejaký skejtbord 

v nebezpečenstve.“ Adelaj bola zvedavá, prečo je z neho škriatok. Paskal jej vysvetlil, ţe on 

bol vţdy škriatok, len pred ľuďmi sa skrýva do ľudského tela. Prezradil jej aj to, ţe jej 

skejtbord je veľmi vzácny a magický, pretoţe splní kaţdej dobrej 

bytosti prianie, a preto by ho všetci chceli vlastniť. 

Paskalovi napadlo, aby išli za 

profesorom Lampainom, 

ktorý by im mohol 

pomôcť 

zistiť, kto Adelajin 

skejtbord ukradol. Od profesora sa 

dozvedeli, ţe ho vzal veľký obor, ktorý nevie, ţe splní ţelanie len 

dobrej bytosti. A keďţe obor ho ukradol, nekonal dobro, skejtbord mu ţiadne prianie 

nevyplní. Škriatok a dievčatko sa dozvedeli, kde obor ţije. Musia ísť za ním na Horu obrov. 
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Tam nájdu obra aj jej skejtbord. Nelenili a vybrali     sa hneď a zaraz. Na Hore obrov 

zaklopali na dvere domu, v ktorom obor býval.     Veľký obor im otvoril a prekvapene sa 

spýtal dievčiny, ako sa sem sama dostala. Adelaj         priznala, ţe neprišla sama, ale so 

svojím kamarátom Paskalom. Obor sa pozrel na obe deti  a  zasmial sa. Samozrejme, magický 

skejtbord   im   odmietol   vrátiť.   Adelaj   sa                 ale    nechcela svojho skejtbordu 

vzdať a začala obra štekliť. Obor sa smial   a  

smial, aţ napokon skejtbord pustil. Adelaj a Paskal 

nečakali, schytili skejtbord a rýchlo začali utekať. 

Obor sa rozplakal. Adelaj sa             zastavila. 

Otočila sa a vrátila sa k nemu.   Spýtala sa ho, 

prečo plače. Obor jej povedal,   ţe  ukradol  

magický                        skejtbord    len   preto, aby 

mu pričaroval      kamaráta.                 Adelaj                  

       veselo      povedala: „Obor, kvôli tomu si             

                      nemusel môj skejtbord kradnúť! 

Veľmi rada by som mala za kamaráta takého 

veľkého obra zo sveta škriatkov. Stačilo, aby si 

prišiel za mnou a spýtal sa ma, či môţeme byť 

kamaráti,“ nato obra objala. Obor sa potešil. 

 Odvtedy nemal obor lepšieho kamaráta ako Adelaj a nikto nevie, či v tom predsa len 

nemal prsty magický skejtbord. Či práve on nesplnil 

obrovo prianie nájsť si kamaráta...  

 

Tamara Zimová, 6.C 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Lávové kone 

 

     V krajine, v ktorej mágia uţ takmer vymizla a skoro nikto v ňu neveril, ţili traja súrodenci, 

ktorí mali otca kráľa a matku kráľovnú. Deti sa rady potápali v mori, lebo ich otec zostrojil 

ponorku a bez matkinho vedomia ich tajne brával na výlety pod morskou hladinou. 

     Jedného dňa deti prosili otca, aby sa mohli prejsť po morskom dne a obdivovať podmorský 

svet. Ten ochotne privolil a spolu vošli do tajného úkrytu, kde boli všetky veci na potápanie 

a vlastnoručne zostrojená ponorka.  

     Klesali stále niţšie a niţšie, aţ sa dostali na morské dno a uţasnutí videli pred sebou hŕbu 

kameňov. ,,Jeden mýtus hovorí, ţe existuje kamenné mesto, ktoré je niekoľko stoviek staré, 

ale nikdy som tomu neveril!“ s úţasom v hlase zvolal kráľ.  

 

      ,,Ocko, prosím, však sa môţeme ísť pozrieť?” spýtali sa deti jednohlasne. Kráľ chvíľu 

váhal, ale nakoniec sa rozhodol: ,, Áno, 

ale pod podmienkou, ţe sa budete drţať 

pri mne a budete veľmi opatrní.“  

     Najskôr chceli všetci navštíviť 

chrám, ktorý sa ako jediný nezrútil. 

Akoby viera tých, ktorí sa v ňom 

modlievali, drţala túto budovu 

neporušenú. V ňom zbadali zlatom 

vydláţdenú  chodbu, po ktorej sa 

vydali. Na jej konci našli mohutné dvere, na ktorých bol nakreslený lávový kôň s korunou. 

Horko-ťaţko ich otvorili a vošli do vnútra prázdnej miestnosti, keď sa dvere za nimi s 

buchotom zatvorili.  

     Deti sa zľakli, krvi by sa im človek nedorezal a vystrašene pozreli na otca. ,,Tie dvere sa 

nedajú otvoriť!” vykríkol otec po chvíli lomcovania a zápasenia s nimi. Otočil sa k deťom a 

zrazu mal výraz ako keby uvidel mátohu. ,,Bola tam tá kniha aj predtým?” spýtal sa 

zaskočene. ,,Aká kniha?” nechápali deti a otočili sa. ,,Hm, určite nie, to by sme predsa 

postrehli, veď vieš, ţe si všimneme kaţdý detail. To len vy dospelí si nič nevšímate.” A mali 

pravdu. Na pilieri sa z čista jasna zjavila veľká koţená kniha s obrázkom lávového koňa. Kráľ 

sa dotkol knihy a tá sa mu otvorila rovno v strede. ,,Čo je tam napísané?” zvedavo sa spýtala 

najstaršia dcéra. Kráľ začal čítať: ,,Pradávne dejiny lávových koní hovoria, ţe tieto čarovné 
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stvorenia zachránili ľudí, ktorí tu bývali, pred výbuchom sopky. Obyvatelia im boli za to 

veľmi vďační, preto im dávali jedlo i vodu, spriatelili sa s nimi a vyuţívali ich vo vojnách 

proti nepriateľom. Vďaka ich rýchlosti a sile vyhrali a ubránili sa v  kaţdej bitke. 

 

     Raz prišiel do mesta cudzinec a povedal: ,,Dajte mi všetky lávové kone, inak sa nedoţijete 

zajtrajška!“ ,,Nedáme ti ich, nemôţeme!“ vyhŕkli naňho prekvapení obyvatelia. ,,V poriadku, 

mali ste na výber!“ skríkol cudzinec a odišiel. V noci sa vrátil a vyčaroval  pomocou Knihy 

čarov obrovskú potopu, ktorá zaplavila celé mesto a vytvorila more. Cudzine však sám 

nestihol ujsť pred svojimi čarami, potopa stiahla aj jeho, ale kliatbu nezrušila. Dostihla i 

cválajúce lávové kone, ktoré po jej dotyku skameneli. ,,Preto sú po celom meste sochy 

koňov,“ prerušilo otca prostredné dieťa. 

 

      Zrazu sa kniha sama pretočila o pár stránok dopredu na strane so zaujímavým odkazom.  

     Ten, kto chce tieto kone oţiviť,  musí nájsť nasledovné veci:  

 roh jednoroţca 

 lávový prach 

 dračiu šupinu 

 pazúr okrídleného koňa 

 Baziliškov zub 

 Fénixovu slzu 

 VIERU 

 

     Z daných surovín uvarí čarovný nápoj, ktorým potrie skameneliny lávových koňov. 

„Baziliškov zub, Fénixovu slzu, dračiu šupinu...“ kráľ sa pohŕdavo usmial a neveriacky krútil 

hlavou. „Podľa mňa by sme sa tu mohli rozhliadnuť, moţno sa v tomto zvláštnom meste niečo 

nájde, aj keď je tu všetko z kameňa a nikto nám nemôţe dať ani radu,“ zaprotestovalo 

najmladšie dieťa.   

     Deťom na meste a lávových koňoch záleţalo a usilovne prekutrali kaţdý kút, aby našli 

suroviny z nezvyčajného zoznamu. Našťastie história tejto krajiny mala dostatok hrdinov, 

ktorým sa v minulosti podarilo zabiť draka či baziliška a niečo si z nich aj na pamiatku 

odloţiť. 

     Deti radostne prišli k svojmu kráľovskému otcovi so všetkými surovinami, pričom ich otec 

len ústa otváral. Postupne pridával potrebné veci do variaceho sa kotlíka, odlial trochu hotovej 
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zmesi a potrel ňou kone. Ale, nestalo sa nič. „Asi nie je v našich silách, aby sa nám podaril 

zázrak. Lávové kone sa nedajú oţiviť a s nimi ani mesto, moţno je uţ neskoro,“ smutne 

poznamenal kráľ.  „Otec, veď ty si zabudol na najdôleţitejšiu surovinu.“ „Na akú?“ „Na 

vieru!“ karhali otca deti. „Áno, ale ako ju mám pridať? Veď to ani nejde.“ „Musí to ísť!“ 

vykríklo najmladšie dieťa, netrpezlivo mu vytrhlo z ruky varešku a premiešalo ňou čarovnú 

tekutinu. Zrazu ako keby dieťaťom prešla sila, ktorej jas oţiaril celú miestnosť a prúdila do 

kotlíka. „Vy deti veríte aj v nemoţné!“ radostne zvolal dojatý otec. 

     Zrazu sa zatriasla zem, deti sa pozreli na otca s trochu vystrašeným pohľadom a všetky sa 

k nemu pritúlili. Sochy koňov  začali oţívať, mesto sa prebudil zo spánku  a jeho obyvatelia 

oslavovali zrušenie kliatby. „Ďakujeme vám, ţe ste nás vyslobodili z večnej kliatby,” radostne 

poďakoval kráľ lávových koní, „ako sa voláte?” ,,Ja som kráľ Zuko a toto sú moje deti. Nebyť 

ich, tak by sme ani nevedeli, ţe máme takýchto susedov. Veľmi neradi tak skoro odchádzame, 

ale musíme, pretoţe uţ je neskoro a moja manţelka sa bude o nás báť a určite 

ma aj vyhreší.”   

     Kráľovská rodinka sa rozlúčila 

s vyslobodenými magickými 

stvoreniami a na pamiatku si odniesla 

od kaţdého z nich jedno pierko. 

Keďţe to boli pierka čarovných 

bytostí, zabezpečili ich nositeľom 

ochranu pred ohňom i potopou. 

Ale čo bolo dôleţitejšie, celý 

ţivot im pierka lávových koňov 

pripomínali, ţe kto sa 

nevzdáva, ale má pevnú vieru, 

ten dokáţe aj nemoţné.  

 

Natália Riplová, 7. ročník 
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Príbeh o Ţiline 

 

Nikto sa uţ presne nepamätá, len sa o tom povráva, ako vzniklo meno osady, teraz uţ 

mesta Ţilina. 

Za dávnych čias, v období Veľkomoravskej ríše, vládol knieţa Mojmír. Bol to mocný 

a spravodlivý vládca, ktorý mal rád svoj ľud.  Aj preto často chodil navštevovať slovanské 

osady, aby vedel, ako sa jeho ľuďom v nich ţije. Keď nemohol ísť vládca osobne, namiesto 

seba poslal svojho verného sluhu. Veselmír, tak sa sluha volal, bol veľký silák, mladý 

nebojácny muţ. Celým svojím srdcom oddaný svojmu pánovi.        

V jedno hmlisté jesenné ráno si opäť Mojmír zavolal Veselmíra do svojej komnaty 

a povedal mu: „Uţ dlho som nič nepočul o severných osadách. Vyberieš sa hneď na cestu 

a zistíš, ako sa tam ľuďom darí.“  

Veselmír celý natešený prikývol a odvetil: „ Áno, pán môj.“ 

Uţ pár dní sa bezcieľne túlal okolím hradu a teraz sa mu konečne naskytla príleţitosť zaţiť 

nejaké nové dobrodruţstvo. A tak  si zobral svojho koňa a vydal sa na cestu. 

Aj keď bol Veselmír samotár a lesy mal rád, po troch dňoch a troch nociach trmácania 

sa po hustých a nevľúdnych severných lesoch, mal uţ aj on toho dosť. Práve pod Dubňom, 

kôň zrazu zastal a nechcel ísť ďalej.  

„No tak, Semír! Pohni sa! Čo je to zrazu s tebou?“ prihováral sa  mu Veselmír. Ale Semír iba 

odfrkoval,  hlavou pohadzoval a nechcel sa pohnúť ďalej.  

„Toto nie je dobre“, hundral si popod nos Veselmír a obzeral sa po okolí. Zrazu z  húštiny 

vybehlo malé chlapča, ktoré keď zbadalo Veselmíra, zostalo zarazene stáť a zvedavo si siláka 

obzeralo. 

„Ako si sa sem dostal?“ pýtal sa ho 

Veselmír: „veď doteraz som tu ţiadnu 

ţivú dušu nestretol!“  

„Ja tu neďaleko bývam“, odpovedalo 

nesmelo chlapča a pokračovalo, „ak 

chceš, poď so mnou do našej osady.“  

Veselmír sa usmial a zoskočil z koňa. 

Pomaly sa priblíţil k chlapčekovi, zobral 

ho do náručia a vysadil na koňa.  Janko, 
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lebo tak sa chlapček volal, mu s úsmevom ukazoval cestu, ktorá viedla do ich osady. 

 Asi po pol hodine chôdze sa dostali do svojho cieľa. Osada to bola neveľká. Ľudia tam 

neţili v chalupách ako v iných osadách.  Ţili na salašoch a všetci chovali ovce, vyrábali ovčí 

syr, ţinčicu, parenice, oštiepky. Veselmíra v  osade srdečne privítali. V ten deň sa tam konala                 

                                                                                                         veľká slávnosť – ukončenie 

salašníckeho roka. Pravdaţe aj nášho siláka na ňu pozvali. Hodovali, tancovali, radovali sa 

a spievali aţ do rána.  A po dobrej pálenke si všetci veru na ďalší deň prispali. 

„Bolo mi tu s Vami veľmi dobre,“ povedal Veselmír  osadníkom po prebudení, „ale musím sa 

uţ s Vami rozlúčiť a pokračovať vo svojej ceste.“ 

„Noţe ešte počkaj!“ zavolal na siláka Janko.  

„Zober toto svojmu pánovi“, pribehol Jankov otec k Veselmírovi a podával mu parenice 

a oštiepky. 

„Tak tomuto sa pán určite poteší“, odvetil Veselmír a pokračoval: „ešte raz Vám za všetko 

ďakujem!“ Silák popchol svojho tátoša a vydal sa na cestu do ďalších osád. 

 Po štyridsiatich dňoch putovania sa Veselmír vrátil k svojmu pánovi. Porozprával mu 

ako si ľud na severe jeho ríše ţije, čo ho trápi, po čom túţi. Pravdaţe mu odovzdal aj dary, 

ktoré dostal v osadách. Knieţaťu najviac zachutili parenice a oštiepky. 

„Veselmír, v ktorej osade vyrábajú takéto dobroty?“ pýtal sa zvedavo knieţa svojho sluhu. 

Po takej radostnej oslave sa Veselmír akosi nevedel rozpamätať ako sa tá osada volá. 

„Pán môj, v tej osade som zaţil veľkú slávnosť. Dobre sme sa zabávali, ale aj sme trochu viac 

pálenky popili“, hovoril tichým hlasom Veselmír 

a pokračoval, „ľudia tam neţijú v normálnych 

chalupách, ale v takých drevených stavbách.“ 

    

I nevediac si spomenúť, mladý silák si ticho pre 

seba hovoril: „Oni ţili na, ... ţili na ... ţili na... .„ 

„Vieš čo, netráp sa, Veselmír!“ prerušil sluhovo 

spomínanie knieţa, „tejto osade budeme hovoriť 

Ţilina.“ 

Z pokolenia na pokolenie si ľudia 

odovzdávali túto zvesť, ako Mojmír tejto osade 

meno dal. A z ktorej sa o tisíc rokov stalo veľké 

mesto, v ktorom teraz ţijem i ja. 

Anna Stankovičová, 7.B 
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Prekliatie 

 

Kedysi dávno, dnes nik nevie kde presne, prebýval na vysokej skale ľuďmi obávaný 

čierny vták. Vraj to bol netopier. 

Ten však na rozdiel od ostatných bol ozrutný a mal obrovskú silu, pretoţe dokázal zdvihnúť 

aj malého človeka. Bol známy tým, ţe unášal deti. Všetci rodičia si deti stráţili a vo 

večerných hodinách ani von nepúšťali. Kaţdý týţdeň sa však našli noví a noví smútiaci 

rodičia, ktorí prišli o svoje milované dieťa. 

Celá dedina, celá osada sa pravidelne schádzala a radila. „Čo budeme robiť?“ 

„Dokedy budú unášať naše deti?“ Ľuďom sa stratil úsmev z tváre. Prestali si  

dôverovať, zavládol medzi nimi nepokoj, strach a beznádej. Mnohí mladí  

urastení šuhaji chceli predviesť svoju silu. Ţe oni privedú  deti naspäť  

domov. No ani jednému z nich sa    to zatiaľ nepodarilo.  

„Ja pôjdem!“ odhodlane                            vykríkol Matej. 

Rodičia viac detí nemali, a tak  

sa rozplakali. Videli, ţe ich  

syn to                                                                                    myslí váţne. 

A tak sa aj stalo. Mama so                                                 slzami 

v očiach balila synovi buchty do utierky a zašepkala:  

„Vráť sa mi, synak, vráť!“ 

Prešli tri dni, tri mesiace a o Matejovi nikto nič nevedel. Jeho 

odhodlanie, sila a múdrosť mu pomohli nájsť spomínanú skalu. A na 

jej vrchole skutočne bol akýsi príbytok. Dlhé tri dni a noci trvalo, kým 

sa mu tam nepozorovane podarilo dostať. 

Netopier bol ako monštrum. Na nohách mal dlhé zahnuté pazúry, na 

krídlach ostne, z úst mu trčali špicaté zuby a z papule mu ešte vytekala 

krv. Pri takomto pohľade aj Matejova odvaha bola preč. 

Keď lietajúce monštrum odletelo, Matej vnikol do príbytku. Ţalostný 

nárek ho priviedol priamo k uneseným deťom. Chcel ich vyviesť von, 

keď začul piskot. To sa monštrum vracalo z úlovku domov. Rýchlo sa 

musel Matej skryť. Našťastie si to netopier nevšimol. Kým bol 

schovaný, rozmýšľal, ako odtiaľ dostať deti preč. Mal pri sebe  

len jedno lano, a tak musel mať dobre premyslené, ako ho pouţiť. 
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Netopier odlietal preč pravidelne kaţdý večer. Rozhodol sa preto, počkať si na túto chvíľu. Uţ 

keď chcel netopier vzlietnuť, hodil mu cez hlavu slučku lana a ťahaním celou svojou silou ho 

chcel uškrtiť. Deti videli, čo sa deje a so strachom v očiach sa pochytali lana, aby Matejovi 

pomohli. Vyzeralo to tak, ţe deti spadnú zo skaly do priepasti a vtedy netopier  od vyčerpania 

a krvavého poranenia sa zvalil na zem. Matej videl netopierovo zranenie a prišlo mu ho ľúto. 

Podišiel k nemu bliţšie. Vtom sa stalo niečo, čo by nikoho ani vo sne nenapadlo. Monštrum 

prehovorilo ľudskou rečou a vyrozprávalo šuhajovi o svojom prekliatí. Tieţ sľúbil, ţe pokým 

mu budú sily stačiť, všetky deti vráti späť k svojim rodinám. Matej mu uveril a krvavé rany 

na krku netopierovi vyliečil. A on ako sľúbil, skutočne všetko splnil. Deti sa opäť vrátili 

domov. 

 

 

 

 

 

A Matej? 

Ten získal nového priateľa.  

Netopiera bral ako  

nešťastníka, ktorý  

vďaka prekliatiu bol                                                                                        všetkými 

nenávidený. Veď                                                                                           napokon, keby 

chcel ubliţovať,                                                  ţiadne z detí by sa nikdy nevrátilo späť 

domov.  

 I keď sa ľudia nikdy neprestali obludy báť, ich deti uţ nik odvtedy neuniesol. V osade 

zasa zavládol pokoj a ľudia si mohli šťastne uţívať svoj beţný denný ţivot ako inokedy...  

 

Dominika Obrtancová, 7.B 
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Športovec v rozprávke 

 

Kde bolo, tam bolo, kde sa piesok lial a voda sypala, v malej chalúpke ţili otec, mama 

a  ich dvaja synovia. Starší zo synov stále sníval o tom, ako vykoná nejaký hrdinský skutok, 

za ktorý ho budú všetci obdivovať.  Mladší syn bol  realista. Veľmi rád hrával basketbal. 

Jedného dňa sa mladší zo synov vybral na prechádzku. V strede lesa stretol starú 

plačúcu  babku. „Babička, čo vám je?“ hneď sa jej opýtal. 

„Jóóój, bolia ma kolená a cestu mám ešte  ďalekú.“ Ponúkol sa jej, ţe pomôţe. Keď sa blíţili 

ku jej domu, babka začala  ţiariť. Zmenila sa na krásnu čarovnú vílu. Za jeho dobrotu sa mu 

chcela odvďačiť. „Čo by si prial za svoju pomoc?“ Chlapec veľmi rozmýšľal a povedal: 

„Chcel by som čarovnú basketbalovú rozprávajúcu 

loptu.“ Víla sa usmiala a zmizla. Chlapec sa vrátil 

domov a nič. Ráno sa  zobudil a našiel  vedľa seba  v 

posteli loptu. „Huráááá!“ 

Dohodol sa s rodičmi, aby ho pustili do basketbalového 

tábora. V tom tábore bol uţ minulý rok. Rodičia sa báli, 

aby neprišiel odtiaľ smutný ako minulý rok. Bol  

smutný, lebo sa s ním nikto nebavil, lebo sa nevedel 

trafiť do koša. Ale teraz s novou loptou  mu všetky koše 

padali. Kaţdý sa s ním chcel kamarátiť. Ale jeho 

najlepším kamarátom bola práve tá basketbalová lopta, 

ktorá sa s ním stále rozprávala. Keď mali hrať zápas 

piati proti piatim, kaţdý chcel hrať iba s ním. A hralo sa 

s jeho loptou. Hviezdou zápasu bol on, dal  päťdesiat bodov.  

Tábor sa skončil a pre neho prišli rodičia. Rozlúčil sa s kaţdým, nasadol do auta.  

                           Celou cestou rozprával ako sa mu tam páčilo. Rodičia boli šťastní.   

                                  Chlapec nikdy nezabudol ako stretol starú babičku a pomáhal   

                                       kaţdému naďalej, kto to potreboval. Lopta mu robila  

                                         spoločnosť, vţdy si mali čo povedať. Zaţili spolu veľa  

                                           dobrodruţstiev. Jedného dňa ju ráno v izbe nenašiel. Na  

                                          chvíľu zosmutnel, ale na ihrisku zistil, ţe je dobrý hráč i bez  

                                          nej a dôleţité je rozprávať sa s ľuďmi.         

                                                                              Martin Krebes, 7.B 
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Tajomstvo krištáľovej čaše 

 

Max raz opäť sedel na povale domu starého otca a premýšľal ako sa vyhnúť  

nude v tento daţdivý deň. Dáţď pomaly ustával. Zrazu spoza oblakov  

vykuklo slnko a osvietilo jednu z mnoţstva krabíc. Max si ju predtým ešte  

nikdy nevšimol. Otvoril ju. Prach v krabici sa rozvíril pred jeho očami. Leţali tu  

staré knihy, časopisy, noviny z rokov mladosti starého otca Filipa. Dátum na nich  

bol z roku 1932. Prelistoval prvú knihu, ktorá mala červený obal. Vypadol z nej   

zaţltnutý kus papiera. Očami prebehol rukopis svojho deda. Stálo tam napísané: 

„Milý Max, vedel som, ţe keď budeš takmer muţom, zvedavosť a túţba po  

dobrodruţstve Ťa dovedie k tomuto odkazu. Rád by som Ti odhalil tajomstvo  

môjho ţivota, počas ktorého som hľadal vzácnu krištáľovú čašu. Určite si  

kladieš otázku, čím je výnimočná:“ 

Max zdvihol oči a premýšľal prečo mu dedo o svojom dobrodruţstve  

nerozprával počas spoločných chvíľ na prázdninách. Umrel, keď mal  

osem rokov. Dnes bol skoro osemnásťročný chalan s chuťou ţiť a  

poznávať nové. 

„Počas cesty do Grécka som našiel v starej gréckej kniţnici mapy, ktoré ukazovali cestu 

k dávnemu pokladu bájnej Atlantídy. Mnohí dobrodruhovia uţ cestu podnikli, no jej 

tajomstvá neodhalili. Ja som však našiel pri potápaní na ostrove Santorini – v miestach, kde 

údajne leţala Atlantída – fľašu s gréckym odkazom. Leţala v hustom korálovom poraste. 

Neskôr som sa vďaka môjmu vzdelaniu a znalosti gréckeho jazyka dočítal, ţe sa tu píše 

o tajomstve krištáľovej čaše. Slová hovorili o skale, kde sa mala nachádzať. O dva dni som sa 

dostal na miesto ďaleko od ľudí, kde som , našiel zvláštnu obrovskú jaskyňu, ktorú som 

pomenoval Západ slnka.. Dôkladne som si obzeral kusy kameňov a hľadal nejaký tajný úkryt, 

ktorý by ma doviedol k môjmu archeologickému snu. Po dvoch dňoch pátrania som objavil na 

skale vyrytú šifru s číslami. A tu končí Max moja cesta za krištáľovou čašou. Po niekoľkých 

rokoch sa mi podarilo šifru rozlúštiť, no krátko na to som ťaţko ochorel. Vtedy som napísal 

tento list pre Teba. Pre Teba, môjho vnuka, ktorý uţ ako malý všetko rád objavoval. Niekedy 

aj so mnou. Tvoj ocko je skvelý a úspešný muţ vo svete paragrafov, avšak zmysel pre 

dobrodruţstvo nikdy nemal.  

Bol by som rád, milý Maximilián, keby si pokračoval v mojich stopách a vydal sa za 

tajomnou čašou podľa mojich poznámok. A to najdôleţitejšie, vnuk môj, nakoniec. Vieš 
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prečo som hľadal túto čašu? Kvôli jej zázračnej moci. Kto sa z nej napije, stane sa 

nesmrteľným. Uţ nepocíti smútok a útrapy. Max, nezabudni prosím,  pri bádaní na ľudí okolo 

seba.“ 

Dojatý Max zloţil papier a uţ mal v hlave premyslenú svoju cestu na grécke ostrovy. Na 

druhý deň uţ sedel v lietadle na ceste k bájnemu pokladu. S dedovými poznámkami Max 

našiel bralo, kde sa mala ukrývať krištáľová čaša. Nebolo to také ľahké ako si predstavoval. 

Nebol archeológ ako dedo. Nemal potrebné archeologické vybavenie. Ale... mal filipa. Nie 

brata. (Kieţby.... moţno by mu poradil!) Dedo podčiarkol v liste slová západ slnka. Počkal 

teda naň a keď sa posledné lúče dotkli hladiny mora, uvidel v ňom vchod, jaskyňu. Skočil do 

vody, vyzbrojený iba baterkou. Vplával do jaskyne, kde sa vynoril na brehu obrovského 

mnoţstva zlata, drahých kameňov a cenností. Krištáľovú čašu zbadal hneď. Nečakal, načrel 

do vody a napil sa z nej. Cítil sa ako predtým – nič sa nezmenilo. Niečo sa však predsa dialo. 

Z hlbín mora sa začala vynárať stratená Atlantída.  

V tom momente pochopil dedove slová. Bol nesmrteľný, pretoţe bol vyvolený. Bol to on, 

Max, kto prebudil dávne tajomstvo Atlantídy. Bol to on, ktorý mohol všetkým ľuďom 

povedať o jej „návrate“. 

 

Petra Mindeková, 7.B 
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Čo je za vesmírom? 

 

 Na  úplnom   kraji   vesmíru   bola   jedna   planéta,  na ktorú           pricestovali ľudia 

ultrasuperšpeciálnou  raketou,   ktorá   letela   999  999  999,99   km/h. Rýchlejšie sa nedalo. 

Leteli tam 98 rokov (tí, čo poznajú rovnicu e=mc2 vedia, ţe        zostali menej). Došlo im 

palivo, a tak museli zostať tam.  

 O rok sa im narodilo dieťa. A narodilo sa aj ich kamarátom,      čo išli s nimi. Tí mali 

opäť dieťa a tak to pokračovalo. V roku 5 320   uţ bola       obývaná celá    planéta. Tú planétu 

nazvali Drebija. Na Drebiji ţil chlapec menom   Jakinmin (zvedavosť),             ale všetci ho 

volali Jakmin. Volal sa tak           preto, lebo bol  veľmi zvedavý a chcel vedieť, čo je za 

vesmírom. Od svojej                                                praprapraprapraprapra....babky zistil, ţe 

koniec vesmíru je len pár       kilometrov                od Drebije. Na Drebiji bola slabá 

gravitácia, a tak       sa         rozhodol, ţe zo preletí. Jeho kamarátka Jakitaria (múdrosť), ktorú 

volali    Jaki a kamarát      Indar išli s ním. Keď však prišli ku hranici, vesmírna polícia ich   

         nechcela pustiť, lebo boli neplnoletí. Indar ich však svojou silou premohol. Potom tam 

bol stráţnik, ktorý im dal hádanku, ktorá bola veľmi ťaţká. Jaki ju však hneď uhádla. Dostali 

sa k veľkej priesvitnej bráne. „Okamţik pravdy,“ povedal Jakmin, „teraz alebo nikdy!“ 

„Správne!“ povedala Jaki. „Teraz!“ povedal Indar. Vkročili. „enjačybo ut ot áreziV.“ povedal 

Jakmin. „!erímsev ov etjatiV“ ozvalo sa. „ívon ut etS?“ Keďţe mlčali, hlas im vysvetlil: 

Vitajte vo vesmíre! Brána, ktorou ste prišli, bolo zrkadlo a tu je preto všetko naopak. Hovorí 

sa naopak, pravá je ľavá a sever je juh. Ak sa chcete vrátiť, zavolajte ixat, takţe taxi. Ten vás 

zavezie rovno na rodnú planétu. A teraz dovidenia!“ Zostali prekvapene stáť a potom to 

pochopili. Po čase vyhladli, a tak sa rozhodli vrátiť sa domov. Aj tak uţ zistili, ţe za 

vesmírom je rímsev a tak iba zavolali: ixaT! „edub ot maK?“ „ejiberD oD.“ A keď o svojom 

výlete povedali rodičom, tí ich vyhrešili, ale o chvíľu sa na tom zasmiali a naplánovali si na 

budúci týţdeň výlet do urímsev spoločne.    

 

Terézia Brišová,  

5. ročník 
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Ňufko pretekárom 

 

Bola raz jedna krajina, kde jazdili rýchle autá a psy šoférovali. V jednej rodine ţil psík Ňufko. 

Veľmi túţil závodiť, ale rodičia mu to nedovolili, pretoţe ho veľmi ľúbili a báli sa o neho 

a ani nemali dosť peňazí, aby mu kúpili auto. 

Ňufko navštevoval psiu školu. Ale v tejto škole ho nemali veľmi radi, lebo sa mu vysmievali, 

ţe nemôţe jazdiť. Jedného dňa prišiel k nim do školy nový pes Kalo. Pochádzal z bohatej 

rodiny. Všade hovoril, ţe má veľa áut.  

Raz po škole sa Ňufko opýtal Kala: :M8š aj nejaké staré auto?“ A Kalo povedal: „Mám 

a chcel by si na ňom jazdiť?“ „Jasné, veľmi rád,“ potešil sa Ňufko.  „Tak prídi zajtra ku mne,“ 

navrhol mu Kalo.  

Na ďalší deň prišiel Ňufko ku Kalovi a on mu auto  

poţičal. Ňufko bol najšťastnejší na svete  

a jazdu na aute si super uţíval.  

Blíţili sa Superzávody. Ňufko sa opýtal            rodičov, či sa ich môţe  

zúčastniť. Najskôr nesúhlasili,  

no potom povedali áno.  

Prišiel deň závodov  

a mama mu povedala:  

„Vyhráš to, drţím ti palce.“ 

Začalo sa prvé kolo a Ňufko  

bol zatiaľ posledný. Po piatom kole bol  

uţ tretí, lebo ostatní išli tak rýchlo, aţ nabúrali. V desiatom a zároveň poslednom kole bol 

prvý.                       Preteky vyhral!!! Celé obecenstvo mu tlieskalo a on bol na seba veľmi 

hrdý.                            Prišiel domov a všetci ho objali. No a tak sa v škole Ňufko skamarátil  

                                           so spoluţiakmi a mali ho všetci v škole radi a nikto sa mu uţ  

                                                  nesmial, ţe nevie závodiť.   

 

Martin Maruna, 5. ročník 
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Ako vznikli špagety 

 

Kde  bolo  tam  bolo,  bolo  jedno  panstvo  v Taliansku, kde  vládol múdry a  

spravodlivý  gróf   Špagetini.  Mal  krásnu  a  múdru  dcéru  Lukréciu.   Raz sa v susednom 

grófstve usadil zbojnícky kráľ Lombardo so svojou armádou.    Lúpili a kradli všade okolo. 

Zbojníci boli silní, zúriví a hlavne stále hladní.  

Jedného dňa sa Lukrécia vybrala na cestu  po  Taliansku,  ale jej druţinu prepadli 

zbojníci kráľa Lombarda. Lukréciu uniesli  a Lombardo sa  tešil na  tučné výkupné. No keď ju 

zbadal  hneď sa do nej zaľúbil a chcel  si  ju  vziať          za  ţenu, lebo  bola  veľmi krásna. 

Lukrécia  sa  na  neho  chladne  pozrela  a      povedala mu: ,,Po prvé,          muţ bez osobnej 

hygieny  u  mňa  nemá              nádej.   Vy      smrdíte ako keby ste v lete beţali z pekla 

v koţuchu. A po druhé,     za vašu       drzosť    by som vás mala vyťahať za fúzy.“ Keď večer 

Lombardo videl ako        princezná donútila      zbojníkov sa okúpať a oholiť, tak ho chuť na 

svadbu  prešla.  

   Gróf               Špagetini chcel svoju dcéru späť a to hneď, a preto vyhlásil, ţe kto mu 

ju  privedie dostane poklad. Prihlásili sa mnohí, ale nikto nedokázal Lombarda a jeho 

zbojníkov poraziť. Nakoniec prišiel Don Migel, ktorý bol slávnym kuchárom. Vyţiadal si 

vozy plné múky, mäsa, cibule, cesnaku, paradajok a vína. Keď prišiel za Lombardom navrhol 

mu stávku. ,, Zbavím tvojich zbojníkov večného hladu a ty za to prepustíš Lukréciu. A ak sa 

mi to nepodarí, zostanem tu ako váš dvorný kuchár.“ Lombardo súhlasil a Don Migel začal 

variť. Z múky pripravil cesto, rozvaľkal a nakrájal ho na tenké, dlhé, čudné pásiky.  

Lombardo sa v duchu zasmial, keď videl koľko je ich málo a tešil sa, ţe stávku vyhrá. Don 

Migel urobil aj omáčku a zbojníci začali jesť. Prvých šesť tanierov si vychutnali, taniere číslo 

sedem aţ dvanásť ešte ako-tak šli, ale potom nastali problémy. Zbojníci nevládali. Lombardo 

nechcel prehrať, sám jedol za troch, ostatných povzbudzoval, vyhráţal sa aj prosil:,, Jedzte, 

chlapi, jedzte! Kto nemôţe tak prst do krku a pokračujte!“ Bolo jasné, ţe toto obrovské 

mnoţstvo tenkých pásikov z cesta, ktoré pri varení poriadne narástli, jednoducho nemôţu 

zjesť. Lombardo uznal svoju poráţku, prepustil Lukréciu a pochválil kuchárske umenie Dona 

Migela. A Don Migel za to, ţe Lombardo dodrţal slovo, daroval mu recept na jeho špecialitu.  

Don Migel sa spolu s Lukréciou vrátili do grófstva grófa  Špagetiniho . Don Migel 

dostal poklad a vďačnosť Lukrécie, ktorá si neskôr zobrala princa z ďalekého grófstva.  

A na počesť grófa Špagetiniho sa špecialita Dona Migela nazvala ,,Špagety.“ 

Simona Krnáčová, 5. ročník 
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Exkurzia Modra, Červený Kameň 

 

Ţiaci 8. ročníka sa tento rok zúčastnili literárno-

dejepisnej exkurzie. Najprv išli v Modre zapáliť sviečku 

na hrob Ľudovíta Štúra a potom navštívili múzeum, kde 

sa dozvedeli veľa zaujímavého nielen o Štúrovi, jeho 

rodine, priateľoch a spolupracovníkoch, ale aj dobe, 

v ktorej ţil a pracoval. 

Druhou zastávkou bol hrad Červený Kameň, kde 

absolvovali prehliadku a dozvedeli sa zaujímavosti 

o jeho histórii.  

Skonštatovali, ţe počasie mohlo byť o čosi teplejšie, ale ich nálada 

rozhodne nebola na „bode mrazu“.                                                 rr 

 

Ako ohodnotili exkurziu ţiaci?  

 

Simona Hubinová, 8.A 

Dňa 11. 10. 2016 sme sa triedy 8.A,B vydali po stopách nášho 

významného Slováka Ľudovíta Štúra a po histórií hradu Červený 

Kameň. Našu exkurziu sme začali v Modre. Tu sme najskôr 

navštívili cintorín, aby sme si uctili pamiatku Ľudovíta Štúra 

sviečkami a minútou ticha. Za jeho hrobom našu pozornosť upútala 

socha devy, ktorá drţala v rukách rozkvitnutú ratolesť. Potom sme sa vydali do Múzea Ľ. 

Štúra. Počas celej exkurzie v múzeu nám p. 

sprievodkyňa pútavo rozprávala o jeho ţivote, štúdiu 

a poskytla nám aj mnohé ďalšie zaujímavé informácie. 

V jednotlivých izbách sa nachádzali rôzne náučné 

tabule, ktoré sme si mohli po výklade p.  sprievodkyne 

prečítať. Taktieţ sa v jednej izbe nachádzala busta tváre 

Ľ. Štúra a v druhej izbe socha Ľ. Štúra. Zaujímavé 
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predmety sa nachádzali vo vitrínach v niektorých miestnostiach. 

Koniec exkurzie v múzeu sme zakončili v izbe, ktorá mala byť 

napodobneninou Štúrovej izby. Tu nám druhá p. sprievodkyňa 

povedala ešte viac o jeho ţivote. Po exkurzii v Modre sme sa 

autobusom presunuli na hrad Červený Kameň. Na tomto hrade nás 

sprevádzal sprievodca. Začali sme prízemím a potom pokračovali 

na prvé poschodie. V miestnostiach hradu sme si prezerali 

historický nábytok, ale aj maľby. Exkurzia bola veľmi zaujímavá, 

určite by sme si ju radi zopakovali.   

 

Patrícia Kolibáčová, 8.A                                                                                                                   

Je celkom málo exkurzií, ktoré by ma oslovili a nebodaj, 

aby som si niečo z nich ako tak zapamätala. No vďaka 

výborným sprievodcom, ktorí nám boli poskytnutí, sa 

väčšinu vecí a zaujímavostí dalo zapamätať ľahko. 

Ako prvé sme navštívili hrob Ľudovíta Štúra, kde sa mi 

páčilo. Vďaka príjemnému tichu a zaujímavým výkladom 

pani učiteľky sme si mohli pripomenúť minulosť a uctiť 

si pamiatku Ľudovíta Štúra. Neskôr sme išli do múzea. 

Bolo naozaj zaujímavé a sprievodkyňa s ochotou 

odpovedala na všetky naše otázky. Navyše sa mi páčilo, ţe sme mali aj priestor na sedenie 

a mohli sme plnú pozornosť venovať sprievodkyni. 

Oceňujem aj jej trpezlivosť a snahu. 

Musím uznať, ţe na hrade Červený Kameň sa mi páčilo 

asi najviac. Areál bol naozaj krásne zariadený, bez 

akéhokoľvek nedostatku. Síce sme chvíľku čakali, kým 

nás pustili, ale zatiaľ  sme mohli pobehovať po dvore. 

Vnútri  hradu mali naozaj krásne exempláre a pán 

sprievodca vedel  o kaţdom z nich rozprávať aj desať 

minút. Rozprával pútavo a niekedy sa opýtal niečo aj nás. 

Čím ďalej sme prešli, tým viac exemplárov upútalo naše 

oči. Veľmi oceňujem námahu sprievodcu, ktorý nám niektoré veci vysvetľoval aj viackrát.  

Som rada, ţe som sa zúčastnila. Bol to pekný záţitok.  
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Deň pohybu 

 

Dňa 16. 9. 2016 sa naša škola zapojila do projektu Európsky 

týţdeň športu, ktorý sa začal 10. septembra a trval do 17. 

septembra a jeho cieľom je nabádať ţiakov k pohybu po celý rok.  

Počas tohto dňa sa kaţdý triedny kolektív zapojil do 19 

pohybových disciplín (krátky šprint, beh cez prekáţkovú dráhu, 

skok z miesta, skákanie cez švihadlo, stolný tenis, streľba na 

bránu, hod na kôš, hod kriketovou loptičkou, hod medicinbalom 

na cieľ, driblovanie...) Deň bol napokon ukončený 

dvojhodinovým tanečným maratónom v átriu školy.                rr 

 

Ako vnímali tento deň ţiaci školy?  

 

Dominika Obrtancová, 7.B 

Dňa 16. septembra 2016 škola zorganizovala DEŇ POHYBU. Po 

celom areály školy boli rozmiestnené rôzne stanovištia. 

V telocvični to boli súťaţe na rebrinách, šplhanie na tyči, skok 

cez prekáţky. Na chodbe školy sa zapotili ţiaci pri 

stolnotenisových súbojoch. Zašportovať sa dalo, samozrejme, aj 

na čerstvom vzduchu. Na našom novovybudovanom školskom 

ihrisku. Práve tu sa odohrali beh a loptové hry. Kaţdý si mohol 

vyskúšať basketbalovú loptu, medicinbal, či kopnúť do futbalky. 

Celý deň sa niesol v športovom duchu. Precízne pripravených 

hier sa zúčastnili nielen ţiaci všetkých ročníkov, ale i naše 

šikovné pani učiteľky.  

Počas celého dňa nás sprevádzalo slnečné počasie. Koniec 

športového dňa oslávili tanečným maratónom v átriu školy, kde 

sme zotrvali, niektorí, aţ celé dve hodiny.   
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Strom roka 2016 

 

 

Ţiaci, rodičia a učitelia našej školy sa zapojili v októbri 2016 do hlasovania v ankete 

STROM ROKA 2016. Po vyhodnotení ankety, podľa počtu zaslaných hlasovacích 

lístkov, sa ZŠ Karpatská umiestnila na druhom mieste. Na základe umiestnenia sme dňa 

26. 10. 2016 získali od Záhradníctva A.B.I.E.S. ocenenie – výsadbový materiál v celkovej 

hodnote 150 EUR. 

 

Stromom roka 2016 sa stal platan javorolistý (Platanus hispanica). Rastie 

v Budatínskom parku na sútoku významných riek Kysuce a Váhu (okres Ţilina). Má 

270 rokov a výšku 27 m. Verejné hlasovanie sa začalo 7. júla 2016 na festivale Pohoda 

v Trenčíne a trvalo do konca septembra. Víťazný platan získal 2 488 hlasov. Tento 

víťazný strom dostane odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko 

a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 €. Bude reprezentovať Slovensko 

v súťaţi Európsky strom roka. 

 

Všetkým, ktorí sa do hlasovania v ankete STROM ROKA 2016 zapojili, týmto 

ďakujeme. 
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Pani jeseň  

 

 A je to tu, ten krásny čas jesenný, 

to čarovné obdobie, hrajúcu pieseň suchými listami. 

Vietor sa pohráva s lístím vo vzduchu,  

v okolí uţ pociťuješ pocit studenšieho nádychu. 

 

A tie naše stromy, naša krásna jeseň, 

zafarbilo do zlata. 

Všade kde si počuješ jej pieseň, 

pani jeseň je listami bohatá. 

 

 A čo je ešte typické pre náš čas jesenný? 

Správne, sú to gaštany! 

A teraz si uţ jeseň naplno uţívajte, 

Zatiaľ ahoj, dobre sa majte. 

Anna Stankovičová, 7.B 

 

 

Jeseň 

Čarovné obdobie, to je jeseň, 

vietor nesie ľahkú pieseň. 

Lístie farebné na zem padá, 

jeseň tú mám veľmi rada. 

Vietor zafúka, lístie je preč, 

to je jeho tajná reč. 

Hovorí, ţe zima uţ príde, 

šál a čiapka sa nám zíde. 

 

Vtáky odlietajú v diaľ, 

je to pravda, ţiaľ. 

Keby ste len videli, 

ako pri rybníku spievali. 

Teraz jeseň víta Vás, 

obdobie kúzelných krás. 

Nevšímaš vôbec čas, 

lebo jeseň upúta nás. 

Petra Mindeková, 7.B 

 



33 

 

Básničky od Adelky Adamovej a Emky Dobešovej z 5.B 

 

Ples 

Dnes majú ples myši, 

kaţdá z nich sa líši. 

Majú krásne šatôčky 

a k tomu aj vrkôčky. 

Tancujú tam stále, 

na tom krásnom bále. 

Boli tam aj mládenci, 

čo odišli po polnoci. 

A myšičky zostali, 

aţ do rána plakali. 

Motýľ 

Lieta motýľ kade tade, 

stále sedí na záhrade. 

Má fialové krídla, 

vţdy Soničke kýva. 

Napísala Emka, Adka, 

táto rozprávka je krátka. 

 

Dorka 

Dorka býva v nore 

veľkej ako more. 

Má tam pekné ryby 

veľké ako knihy. 

Má tam zajačiky 

ako panáčiky. 

Má fialovú kabelku 

a kamošku Adelku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mačka 

Videli sme mačku, 

veľkú ako kačku. 

Mala veľký zobák 

a na chrbte bodliak. 

Bola trošku guľatá 

a na tvári okatá. 

Nakoniec sa pousmiala, 

lebo pred stretla kráľa. 

Fialôčka 

Fialôčka trblietavá, 

uţ je veľká ako dáma, 

rastie skoro všade, 

hlavne na záhrade. 

Naučila sa hovoriť, 

ţe chce ona chodiť. 

Splnilo sa jej to prianie, 

teraz chodí na ţelanie. 
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CINQUAIN 

 

- [senkén], básnická forma, ktorú vytvorila Adelaide Craps, americká poetka, začiatkom 20. 

storočia. Názov pochádza z francúzštiny, znamená päticu, čiže súbor piatich prvkov, tzn. 

päťveršová báseň. Jeho cieľom je vyjadrovať sa stručne, jasne a k veci.  

Cinguain podľa našich ôsmakov: 

 

Patrik Šramo, 8.A 

Slovensko 

krásne, ţivé 

ţijem, milujem, zarábam 

sľubujem ti vernosť 

Krajina 

 

 

 

Jakub Janţo, 8.A 

Ţilina 

moderná, rušná 

ţijem, kráčam, dýcham 

som tu rád 

Domov 

 

 

Katka Formánková, 8.A 

Otec 

silný, láskavý 

pohladká, utíši, ochráni 

v náručí láskavom 

Láska 

 

 

 

Patrícia Kolibáčová, 8.A 

Matka 

obetavá, milujúca 

váţim si, milujem, objímam 

milujem ťa navţdy 

Anjel 

 

 

Ema Doboszová, 8.A 

Sestra 

vysoká, vtipná 

rozveselí, zohreje, pritúli 

v teplom lone 

Opora 

Petra Koňušíková, 8.A 

Chlapec 

malý, strapatý 

chránim, bránim, objímam 

sľubujem ti bezpečnosť 

Dieťa 
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Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je aţ poeticky krásna. Nádherný 

čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave uţ 

belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. Ostré slnečné lúče 

preráţajú chladné závany vetra a hladia naše tváre. Jeseň je naozaj krásna. A v 

jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z 

najvzácnejších cností, ktorá môţe byť zrodená v duši človeka. Tento mesiac patrí 

našim seniorom, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám ţilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa 

kaţdý deň vzdávali radostí, ktoré im ţivot ponúka, aby urobili radosť nám. Ku 

všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. Kaţdý 

malý chlapec bude raz dedko. Kaţdé malé dievčatko bude raz babka. Všetci 

budeme raz starí. Starých rodičov máme všetci radi, pretoţe majú vraj vţdy pravdu, 

prejavujeme im úctu, lebo nám ešte majú vţdy čo dať. Človek sa učí celý ţivot. 

A najlepšími učiteľmi sú naši blízki. Rodina je ten najkrajší dar, ktorý môţe byť. Je 

nefalšovaným obohatením, zdrojom tradície a skúseností.  

 Citát pre tých, ktorým tento mesiac patrí: ,,Nech sú poţehnaní tí, čo majú 

pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú poţehnaní tí, čo 

uznávajú, ţe moje uši sa uţ nemusia napínať, aby zachytili slová. Nech sú 

poţehnaní tí, čo si uvedomujú, ţe môj zrak zoslabol a myslenie uţ nie je také 

bystré. Nech sú poţehnaní tí, čo mi prepáčili, ţe sa mi dnes vyliala káva.“  

Petra Mindeková, 7.B 
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HRÍB DUBOVÝ 

 
- ľudovo sa nazýva dubák 

- vyskytuje sa od mája aţ do 

novembra 

- jedlá huba, výborná do 

polievok aj do omáčok 

- vhodná aj na sušenie 

- klobúk dorastá do dĺţky 5- 20 

cm 

- hlúbik je 5-10 cm dlhý, 2-7 cm široký  

 

HRÍB SMREKOVÝ  

 
- rastie v symbióze so smrekmi  

- jedlá huba, výborná na sušenie aj na mrazenie  

- podobným s hríbom dubovým, ktorý je 

jeho „príbuzný“ 

- klobúk dorastá do dĺţky 6-25 cm 

- hlúbik je 3-20 cm 

dlhý, 2-7 cm široký 

- vyskytuje sa od 

augusta do novembra 
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BEDĽA VYSOKÁ 

 
- patrí k najznámejším jedlým hubám  

- zároveň je aj z jedných najvyšších 

rastúcich húb 

- dorastá do výšky 30-40 cm 

- pozor na zámenu so smrteľne jedovatou 

bedličkou jedovatou  

- výborná je najmä na vypráţanie 

- klobúk dorastá do dĺţky 10-30 cm 

 

 

 

PLÁVKA ZELENKASTÁ 

 
- klobúk dorastá do dĺţky 6-15 cm 

- hlúbik je 6-12 cm dlhý, 2-4 cm široký 

- vyskytuje sa od júna do októbra 

- rozšírená v celom miernom 

pásme severnej pologule  

- jedna z najchutnejších húb 

vôbec 

- podobná plávke trávovozelenej 

 

Anička Stankovičová, 7.B 
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                      Chameleón    jemenský 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto plazy sú výnimočné mnohými vecami: 

- menením farby, 

- zatočeným chvostom,  

- nezávisle pohybujúcimi sa očami, 

- jazykom 2x dlhším neţ telo samotné 

a oveľa viac. 

Ako kaţdé plazy,  sa liahnu z vajec. Hneď po vyliahnutí 

menia farby a rýchlo sa pohybujú. Tento druh podľa názvu pochádza 

z ostrovu Jemen. Sú s nimi spojené rôzne legendy, napríklad o tom, ako 

bol chameleón vraj muţ v neviditeľnom plášti a jazykom oslepoval nahé 

ţeny. Bola o nich aj báseň ktorú si spievali deti z Jemenu. Samičky 

a samčekovia sa odlišujú veľkosťou prilby (tým 

vysokým výrastkom na hlave). Tieto roztomilé 

plazy si môţete zaobstarať aj ako mláďatá. 

Timea Kočnerová, 7.B 
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                      Kivi 

 
Je druh ţivočícha z čeľade kiviovité. Ţije 

v miernom podnebnom pásme. Sú 3 druhy: 1. kivi juţný 

                                   2. kivi hnedý 

                                   3. kivi veľký 

Pôvodne sa vyskytoval na celom Novom Zélande. Ak sa cíti ohrozený, kope 

okolo seba ako klokan. Podľa moţností 

však radšej volí útek. K tomuto mu 

pomáhajú jeho beţecké schopnosti. 

Aktuálne ţije len v listnatých lesoch tejto 

krajiny. Je to nelietavý vták so 

zakrpatenými krídlami a zaujímavosťou 

je, ţe nemá chvost. Nočným ţivotným 

štýlom a telesnými znakmi pripomínajú 

skôr cicavce.  Na jeho silných nohách má 3 prsty. Telo je pokryté dlhým 

hnedým perím, ktoré pripomína srsť. Kivi je nočný vták a jeho zrak je 

zakrpatený. Na rozdiel od väčšinu vtákov má kivi dobre vyvinutý čuch. 

Zobák je veľmi citlivý na dotyk. Práve ten mu pomáha zbierať hmyz, 

larvy, opadané ovocie, dáţďovky a semená, ktorými sa ţiví. Keď si samec 

nájde samicu, ostávajú spolu celý ţivot. V súčasnosti je tento robustný, 

hnedo                                     sfarbený vták ohrozený odlesňovaním   

                                                a predátormi, ktoré ho lovia          

                                                      (zdivené ošípané, psy, mačky,  

                                                                                   lasice,...).  

 

Petra MIndeková, 7.B 
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Zaujímavosti o zvieratách 

 
Koala denne prespí 22 hodín.  

 

Krokodíl nemôţe vyplaziť jazyk. Jeho tráviace šťavy dokáţu rozpustiť 

medený klinec. Človeka vycítia uţ na 1 km. 

 

Prasa sa nemôţe pozrieť hore. 

 

Slon je jediné zviera, ktoré nevie skákať. Denne vylúči aţ 120 kg trusu. 

 

Korytnačka unesie pancier, ktorý je 200-krát ťaţší ako ona. 

 

Dikobrazie telo tvorí 30 000 bodliakov.  

 

V Severnej Afrike je 240 druhov svätojánskych mušiek. 

 

Mačka padajúca z 20 poschodia má väčšiu šancu preţiť ako mačka 

padajúca zo 7 poschodia, trvá jej 8 poschodí, kým si uvedomí čo sa s ňou 

deje. Domáce mačky neznášajú citrusové ovocie. 

 

Krava sa potí cez nos. Keď ţerie priveľa repy, jej mlieko 

môţe byť potom ruţové. 

 

Kvákanie kačiek nemá ozvenu a nikto nevie prečo. 

 

Pri 20 000 pštrosoch behom 80 rokov ani jeden nestrčil 

hlavu do piesku. Jeho oko je väčšie neţ jeho mozog. 
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Mláďatá hyen zápasia so sebou uţ od narodenia.  

 

Mravce unesú 600-krát väčšiu hmotnosť neţ sami váţia. Keď sú otrávené 

prevrátia sa vţdy napravo. 

 

Šváb môţe ţiť bez hlavy 9 dní a potom zomrie od hladu. 

 

Lúčne koníky majú uši v predkolení.  

 

Stonoţka môţe mať aţ 750 nôh, keď sa cíti ohrozená stiahne sa do klbka 

a vypustí jedovatý plyn, ktorý dokáţe zabiť myš. 

 

Hroch vie otvoriť papuľu aţ do 150 stupňov.  

 

Ţralok biely má 3000 ostrých zubov. 

 

Ţralok veľrybí dokáţe prefiltrovať za minútu 1000 kubíkov vody, je 

najväčšia ryba v oceáne a má 15 cm hrubú koţu- najhrubšiu na svete. 

 

Veľryba má také úzke hrdlo, ţe by mala problém s prehltnutím grepu. 

 

Srdce modrej veľryby váţi v priemere 600 kg a je veľké pribliţne ako 

autíčko chrobák od Volkswagenu. 

 

Delfíny si nechávajú pri spánku jedno oko otvorené. 

 

Kreveta má srdce v hlave. 
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Zlatá rybička si dokáţe niečo zapamätať len na 3 sekundy.  

 

Najväčšia chobotnica ţije v Tichom oceáne váţi 270 kg, je to veľmi 

rozumný ţivočích. 

 

v Karibiku ţijú ustrice, ktoré sa dokáţu vyšplhať na stromy. 

 

Morská hviezdica nemá mozog.  

 

Morský červ Nemertin veľký zo Severného mora meral 55 metrov -

najdlhší červ sveta. 

 

Mamba čierna  je najrýchlejší had na svete, pohybuje sa 

rýchlosťou 20km/hod. a meria 3,5 metra. 

 

Kobra kráľovská je jediný had, ktorý sa stará 

o svoje mláďatá. 

 

Kobra pľujúca dokáţe vystrieknuť jed aţ do 3 metrovej 

vzdialenosti, strieka priamo do očí. 

 

Kobra stredoázijská - i keď nedrţí titul najjedovatejšieho hada, 

ročne svojim pohryznutím zabije 50 000 ľudí. 

 

Medvede biele ţijú na severnom póle a 

tučniaky na juţnom, nikdy sa im nepodarí 

stretnúť. 
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Smädná ťava vypije 10 vedier za 10 

minút. 

 

Dospelý piskor váţi toľko ako kocka cukru. 

 

 

 

Pištec je jedovatý vták, ktorý ma jedovaté 

perie, vedci o ňom nevedeli aţ do roku 1989. 

 

 

Tigre sú schopné prenášať 

aj takú ťaţkú korisť, na zdvihnutie ktorej by 

bolo treba 5 silných chlapov. 

 

 

 

Lemury môţu svoju hlavu otočiť do oboch strán aţ do 

180 stupňov. 

 

Zebra je najväčší spáč 

v prírode, dokáţe tvrdo 

zaspať aţ na 10 minút. 

 

 

 

 

Petra Mindeková, 7.B 
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Najchladnejšia zima za 100 rokov! 
 

 

Poznáme ju uţ len 

z rozprávok a detstva, 

avšak kam sa podela zima? 

Toto je otázka, ktorá trápi 

všetkých meteorológov 

a tých, ktorí zboţňujú 

sneţné radovánky. Podľa 

Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sme svedkami klasickej 

teplotnej singularity - odchýlka v dlhodobom ročnom chode teploty 

vzduchu. Nadpriemerné zimné teploty nás, samozrejme netešia, pretoţe 

signalizujú negatívne pôsobenie klimatických zmien. 

Práve tento rok bude najviac snehu za posledných 100 rokov! 

Začiatkom januára by sa malo uvoľniť masívne prúdenie studeného 

vzduchu, ktoré by malo postupovať cez Strednú Európu aţ na Východ. 

Meteorológovia sa domnievajú, ţe takmer 70 % pravdepodobnosťou budú 

teploty aţ do februára nadpriemerné. 
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                Bábovka                  
Potrebné suroviny na prípravu:                                                                              
*5 vajec                                                                                                 

*250 gramov polohrubej múky                                                               

*250 gramov práškového cukru                                                                   

*1 vanilkový cukor                                                                                 

*1 dcl mlieka                                                                                                                    

*1 dcl oleja                                                                                                

*1 kypriaci prášok                                                                                                 

* trošku rumu                                                                                             

* strúhanka       
Postup:                                                                                      
1. Rozbijeme vajíčka tak, aby sme oddelili bielka od ţĺtkov.                           

Do bielkov pridáme štipku soli a vyšľaháme z nich tuhý sneh.                   

2. V osobitnej miske mixérom vyšľaháme ţĺtka s práškovým 

a vanilkovým cukrom, potom pridáme trošku rumu a mlieka.                         

3. Keď sú ţĺtka s cukrom dobre vymiešané, pridáme múku, do ktorej 

sme zamiešali kypriaci prášok. Postupne pridávame aj olej a všetko 

dobre premiešame.                                                                                         

4. K zmesi nakoniec pridáme z bielkov vyšľahaný sneh a uţ len jemne 

premiešame vareškou, aby cesto zvláčnelo.(Ak chceme dvojfarebnú 

bábovku, do polovice cesta môţeme pridať 2 čajové lyţičky kakaa, 

ktoré sme preosiali cez sitko alebo 2 polievkové lyţice granka.)                                             

5. Bábovkovú formu dobre vymastíme maslom a vysypeme 

strúhankou.                                                                                                            

6. Pečieme pri 180°C,pribliţne 45 minút. Aby sme zistili, či je 

bábovka hotová, pichneme do nej špáradlom. Ak ostane suché, 

bábovka je hotová.                                                                                                                          

7. Hotovú bábovku necháme vychladnúť a môţeme ju posypať 

práškovým alebo vanilkovým cukrom.    Dobrú chuť! 
                                               DOMINIKA OBRTANCOVÁ 
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         (Ľahký obed, keď ani nie ste hladní.) 

 
 Potrebujeme:                                                                                                                                                                                                                  

-1 cottage cheese biely, 

-Cestoviny  (aké chcete a koľko chcete), 

-Bazalku drvenú 

-Sladkú  papriku drvenú 

-Môţe byť vegeta 

-cedidlo (veľké sito) 

-olivový olej 

 

Postup: 

Dáme variť vodu na 10-15 minút a posolíme ju. Ďalej pridáme 

cestoviny (toľko koľko ste hladní). Varíme toľko minút, koľko je 

napísané na vrecku cestovín. Dodrţte ten čas. Keď sa cestoviny 

uvaria, tak ich scedíme. Dáme do taniera. Pridáme cottage cheese. 

Keď sa vám zdá studený, tak si ho zohrejte na 30 sekúnd. Nasypeme 

drvenú bazalku a drvenú sladkú papriku alebo vegetu.LEN TROCHA! 

Polejeme olivovým olejom. Dáme na stôl. 

Tip: Môţete pridať trocha šunky nakrájanú na drobné kocky. 

 

                              DOBRU CHUŤ!!!             
 

Lukáš Červený, 6.C 
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1. Príde pani ku doktorovi a hovorí: ,,Pán doktor, 

ja som zjedla ovcu...“ Doktor sa spýta: 

,,Ovcu? A ako vám je?!“ ,,Zlééé.“  

 

2. Viete ako vzniklo slovo pokémon? 

Ide babka so svojim vnukom- 

bábätkom na prechádzku. Jedna 

pani z dediny sa pri nej zastaví 

a vraví: ,,No! A po 

kem on je?“ 

 

3. ,,Pán 

doktor, čím viac uţívam tie prášky, 

tým je mi horšie!“ 

,,A ktoré beriete?“ Tie najlepšie: 

Ariel a Persil!“ 

 

4. Príde chlapec za hanblivou slečnou 

a hovorí jej: ,,Prosím ťa, nejdeš si 

zatancovať?“ Ona mu odpovie: ,,No... Tak 

dobre.“ ,,Tak fajn, nemám si totiţ kde sadnúť.“ 
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5. Babka hovorí neposlušnej vnučke: ,,Ak 

budeš zlá, zje ťa vlk ako v Červenej 

Čiapočke!“ Vnučka sa smeje: ,,Ha- 

ha! Nezabúdaj, koho zjedol prvú!“ 

 

6. K slonovi prídu dva mravce 

a hovoria: ,,Hej slon! Poď sa s nami 

biť!“ ,,No určite! Dvaja na jedného!“ 

 

7. Vieš ako nazveš trojhrbú ťavu? 

Tehotná.  

 

8. Dvaja policajti riadia dopravu asi 

šesť hodín. Ten prvý sa mu sťaţuje: 

,,Uţ necítim nohy!“ ,,Tak 

pričuchni k mojim!“ 

 

9. Babička príde ku lekárovi a lekár jej 

hovorí: ,,Pani máte choré srdce. 

Nechodievajte výťahom.“ O rok príde 

na kontrolu a lekár jej povie, ţe je všetko 

v poriedku. ,,No konečne nemusím chodiť po 

odkvapovej rúre!“  
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Vaša redakčná rada 
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