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Čas na predstavenie... 
... sme tí, ktorí tento rok pre Vás pripravujú časopis... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peťa Gavlasová Anička Stankovičová 

Peťa Mindeková 

Grétka Trpišová 

Timea Kočnerová Maťo Čurík Veronika Horváthová 

 

Ahoj, milí čitatelia, to som ja, Peťa Gavlasová. Som šéfredaktorom 

Vášho časopisu. Milujem kone, tancovanie a písanie na počítači. Som 

ţiačkou našej základnej školy. Máme tu veľmi milé, ale aj prísne 

učiteľky. Náš krúţok vedie pani učiteľka PaedDr. Majka Ţikavská, učí 

nás aj geografiu. A teraz zas niečo o mne: milujem cestoviny a pizzu. 

Myslím si, ţe v učení som celkom dobrá. Vo svojom voľnom čase 

rada tancujem.  To by bolo o mne asi všetko. 

 

 

Ahoj, volám sa Matej Čurík. Som  jedným z redaktorov školského 

časopisu. Navštevujem 5.C triedu. Rád počúvam hudbu, najmä 

skupinu Hex. K mojim najobľúbenejším predmetom patrí 

informatika a telesná výchova. Okrem toho sa intenzívne venujem 

krasokorčuľovaniu. Krasokorčuliarom som od svojich štyroch rokov 

a tento šport mi zaberá takmer všetok voľný čas. 
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Ahojte! Volám sa Anna Stankovičová a mám 12 rokov. 

Rada tvorím a píšem na počítači, a práve preto sa podieľam na 

tvorbe školského časopisu. Popri práci si uţijeme aj veľa zábavy a 

kaţdú hodinu sa nasmejeme. Výborná atmosféra je tu vďaka pani 

učiteľke Ţikavskej. 

Ako prváčka som navštevovala ZŠ Gorazda. Od druhého 

ročníka som ţiačkou ZŠ Karpatská. Bolo to asi najlepšie 

rozhodnutie mojich rodičov. Od prvého dňa som na tejto škole 

jednoducho šťastná. Nič mi tu nechýba. Mám tu perfektné pani 

učiteľky - milé a ústretové. Našla som si tu veľa dobrých 

kamarátov. 

Moje obľúbené koníčky - boli by sme tu veľmi dlho, keby som ich 

všetky vymenovala. Najradšej však kreslím, píšem a spievam. 

Kreslím uţ od detstva. Doma mám zásuvky plné pokreslených 

papierov. Bohuţiaľ, výtvarná výchova je len raz do týţdňa, a tak 

som rada, ţe môţem chodiť na výtvarný krúţok k pani učiteľke 

Majcherovej. 

Moja obľúbená farba je modrá a zelená a mojím obľúbeným 

mottom:„Rob druhým dobre a nestaraj sa, čo z toho bude.“ 

 

 

Ahoj, všetci! Som Petra Mindeková a mám 11 rokov. Rada som 

nosom ponorená do zaujímavých príbehov. Obľubujem psov 

a sovy... A čo by som Vám ešte tak povedala? Napríklad to, ţe hrám 

na klavíri. Je to môj obľúbený hudobný nástroj. Chodím do šiestej 

triedy a budem Vám do časopisu posielať príspevky. Chodím na 

tento krúţok uţ druhý rok. A hovorím za všetkých, keď poviem, ţe 

Vás oceníme, keď sa pridáte aj Vy na budúci rok. 

Prajem všetkým veselé čítanie! 
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Čaute, všetci! Moje meno je Timea Kočnerová, mám 11 rokov a pracujem 

v školskom časopise. Veľmi rada tvorím, takţe pripravujem články 

v kútiku tvorenia. Uţ ste isto zbadali článok o origami, ktorý som 

spracovala pre časopis. O čom budem písať teraz? To nikto nevie.  

V škole ma najviac baví výtvarná výchova, informatika a nemecký jazyk. 

Chodím na výtvarný krúţok a na krúţok tvorby školského časopisu. 

Najradšej si skladám origami a pletiem náramky. Jednoducho rada tvorím. 

 

Ahojte, decká! Ja som Grétka (Gréta) Trpišová, mám 11 rokov. 

Priznám sa, ţe som dosť vysoká, často sa mi stáva, ţe si ma spletú s 

nejakou šiestačkou alebo siedmačkou. Som ţiačka  5.C. Mám 

úţasných spoluţiakov. Preto som sa rozhodla byť redaktorkou, lebo 

rada píšem rozprávky, ale rada píšem aj o slávnych osobnostiach, 

pretoţe sa o nich dozviem veľa nových zaujímavých vecí. Som 

veľmi rada, ţe som členkou redakčnej rady, je tu perfektný kolektív, 

vďaka pani učiteľke a iným redaktorom. 

Mám rada modrú farbu, spev, hudbu a aj tanec, ale bohuţiaľ neviem 

spievať a hrať na nejaký hudobný nástroj. Zato viem maľovať. Dá sa 

povedať, ţe maľujem odmalička. Viem lyţovať, bicyklovať a plávať, 

a to ma tieţ baví. Nemám súrodencov, ale mám úţasných kamarátov. 
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Pripravili sme si pre Vás aj rozhovor s pani učiteľkou PaedDr. 

Marianou Žikavskou, ktorá na našej škole vyučuje geografiu 

a slovenský jazyk, je triednou učiteľkou 5.C triedy a pod jej vedením 

pripravujeme pre vás školský časopis. 

 

Čo Vás priviedlo k tomu, stať sa pani učiteľkou?  

Mám rada deti, rada s nimi komunikujem, smejem sa s nimi a cítim sa 

v ich spoločnosti šťastne.  

 

Bol nejaký predmet, na základnej alebo strednej škole, ktorý ste 

doslova neznášali:  

Áno, geografiu, pretoţe bola veľmi ťaţká. Napokon som si povedala, ţe 

v nej musím nájsť zaľúbenie a podarilo sa mi to. Dnes ju veľmi rada 

vyučujem. 

 

Ktorý predmet ste mali najradšej?  

Slovenský, ruský a francúzsky jazyk. 

 

Spomínate si na Váš najkrajší zážitok zo školských lavíc?  

Najkrajším záţitkom pre mňa bolo, keď nám odpadla nejaká hodina 

alebo celé vyučovanie. To je asi najkrajší záţitok všetkých detí aj dnes. 

 

Ako dlho už učíte?  

Niekedy mi to pripadá, akoby som učila uţ sto rokov... 
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 Na ktorej škole ste pracovali pred tým, ako ste prišli k nám? 

Na CZŠ R. Zaymusa v Ţiline. 

 

Už ste tu pár mesiacov. Páči sa Vám táto škola – prostredie,deti, 

kolegovia?  

Áno. Deti sú fantastické, ako inak... Či sa mi páči prostredie? Kaţdý 

deň musím pravidelne zdolávať niekoľkonásobný výstup na Mont 

Everest – to dá zabrať, ale inak som spokojná. A kolegovia? Úţasní 

ľudia.  

 

Čo Vás dokáže pobaviť a čo doslova až „naštvať“? 

Múdrosť a hlúposť. 

 

Určite si rada pochutnáte na dobrom jedle. Na čo by som Vás mohla 

pozvať?  

Iste by som neodmietla čokoľvek s dobrým mäsom (bez akejkoľvek 

zeleniny a ovocia), pizzu, palacinky, buchty, niečo čokoládové a veľmi 

– veľmi sladké... Nie som dobrým príkladom zdravého stravovania... 

 

A na záver, čo robíte najradšej vo svojom voľnom čase? 

Ja veľmi veľa čítam, venujem sa ručným prácam, rada korčuľujem, 

bicyklujem, „turistikujem“ a najradšej spím.   

 

Pani učiteľka, veľmi pekne Vám ďakujem za rozhovor. 

Anička Stankovičová 
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Zo sveta rozprávok a fantastických príbehov... 
 

Víla Ţilinka s Evičkou Výmyselníčkou sa ocitli 

v budúcnosti 

 

Kde bolo, tam bolo, priamo pod Dubňom 

v meste Ţilina – perle Povaţia, bývalo 

jedenásťročné, veselé a stále zvedavé dievča 

Evička. Uţ odmalička rada skúmala, objavovala 

a vymýšľala nové veci. Preto jej aj prischla 

prezývka Výmyselníčka.  

Evička mala výbornú kamarátku - vílu Ţilinku 

z Budatínskeho hradu. Dievčatá sa stretli v parku 

pri hrade. Pred tromi rokmi 

tam malá víla sedela pod 

tristoročnou lipou a 

srdcervúco plakala.  

„Prečo tak veľmi 

nariekaš?“ spýtala sa Evka 

malej víly.  

„Zabudla som, ako mám dopliesť venček z margarétok,“ 

odpovedala tichým hláskom malá víla a pokračovala: „Bez neho sa 

nemôţem vrátiť do svojej rozprávkovej veţe.“ 

„Ale veď to je úplne jednoduchá vec!“ zvolala Evička, pričom vzala 

venček do svojich rúk a pomohla ho víle dopliesť. 

Odvtedy, vďaka čarovnému venčeku, malá víla môţe trikrát za rok 

navštíviť Evičku. Avšak len vtedy, keď sa mesiac ukáţe v celej svojej 

kráse. 

 

Evička Výmyselníčka práve včera dokončila auto, s ktorým 

mohla cestovať v čase. Stihla to len tak-tak. Dnes je spln a uţ sa veľmi 



10 
 

tešila na spoločný výlet do budúcnosti. Presne o polnoci sa víla Ţilinka 

zjavila v Evičkinej izbe.  

„ No, konečne! Kde si toľko?“ zvolala Evička: „uţ som myslela, ţe ani 

neprídeš!“ 

„Aj mne bolo dlho.  Ale poznáš podmienky,“ odpovedala Ţilinka, „len 

trikrát do roka v čase splnu smiem prísť.“  

Dievčatá potichučky vyšli z Evkinej izby a ešte tichšie zavreli za sebou 

dvere na byte. Evka svietila baterkou na schody, po ktorých kráčali na 

strechu paneláku. Tam bolo auto schované pod plášťom neviditeľnosti.  

„ Jupíííí, to je nádhera !“ zvolala víla, keď Evička odkryla auto.  

„Som rada, ţe sa Ti tak páči,“ povedala Evička a trošku sa aj pousmiala. 

Tešila sa zo Ţilinkinho nadšenia. Dievčatá  nasadli do vozidla. 

„Môţe byť rok 2123?“ spýtala sa Evka. 

Ţilinka sa pohodlne usadila na sedadle, privrela oči a len tak, akoby sa 

jej to ani netýkalo, povedala: „Mne je to jedno, len uţ leťme!“ 

Evička Výmyselníčka niečo naťukala do palubného prístroja. Vzápätí sa 

na palubnej doske objavili štyri veľké červené číslice – 2123. Ešte 

stlačila gombík s nápisom ŠTART a výlet do budúcnosti mesta Ţilina 

sa začal. 

Najprv leteli nad historickým centrom. 

Farský kostol, Burianova veţa, Mariánske 

námestie, Mestská radnica – skoro nič sa na 

nich nezmenilo. Akurát na Farských schodoch 

nepretrţite premával eskalátor. Mirage s 

Auparkom cestovateľky márne hľadali. Na ich 

miestach vyrástli niekoľkoposchodové parky 

so zimnými záhradami a vyhliadkami. 

O čistotu v meste sa starali malé roboty, ktoré 

boli zároveň aj informátormi pre ľudí.  Od nich 

sa dievčatá dozvedeli, ţe Ţilina sa stala 

centrom automobilového priemyslu. 
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A tak sa malé cestovateľky rozhodli ísť pozrieť do závodu KIA. 

Boli veľmi prekvapené, keď na závode svietil názov – SAMOLET.   

„Vidíš to, čo vidím ja?“ s úţasom sa pýtala Evka Ţilinky, keď vystúpili 

z auta. 

Malá víla podišla bliţšie k budove a čítala, čo bolo na veľkej ceduli pri 

vstupnej bráne napísané: „Zakladateľka závodu – Eva Samková – 

prezývaná Výmyselníčka“.  

„Ja asi odpadnem!“ zvolala šťastná Evka: „tak to moje vymýšľanie 

nebolo vôbec zbytočné!“   

 Po tomto nečakanom objave dievčatá opäť nasadli do auta a išli 

si pozrieť obytné štvrte. Tie boli vybudované na okraji Ţiliny v tvare 

menších, luxusne vybavených mrakodrapov. Sídliská sa nerozťahovali 

do šírky, ale do výšky. Autá parkovali len v podzemných garáţach. 

Všade, kde boli voľné miesta, boli vybudované ihriská a parky s 

mnoţstvom stromov.  

 

Na jednom zo sídlisk čakalo na dievčatá ďalšie prekvapenie.  

„Evička, pozri, tam je opäť tvoje meno!“ zvolala Ţilinka. Ukazovala na 

jednu budovu a zároveň čítala: „Eva Samková – výtvarníčka“.   

Dievčatá zaparkovali pri budove. Na prízemí sa ešte svietilo. Evička 

zazvonila na vchodový zvonček.  

„Haló, kto je tam?“ ozval sa príjemný ţenský hlas.  

„Dobrý večer, tu je Evička Samková z minulosti. Som tu aj 

s kamarátkou – vílou Ţilinkou“, odpovedala trochu trasľavým hlasom 

Evička.  

„Tak poďte ďalej,“ ozval sa opäť príjemný hlas.   

Ţilinka, Evička aj pani Eva sa asi hodinku rozprávali. Z rozhovoru 

Evička zistila, ţe pani Eva je vlastne jej pra-pra-pravnučka.  Dievčatá 

uţ mali málo času, a tak sa s pani Evou dohodli, ţe sa opäť stretnú.  Pri 

ďalšom splne mesiaca pani Evu dovezú do prítomnosti, keďţe ešte 

v našej dobe nebola. 
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Evička Výmyselníčka s vílou Ţilinkou šťastne pristáli na streche 

paneláku. Auto opäť prikryli plášťom neviditeľnosti a kaţdá sa pobrala 

domov. Víla Ţilinka do svojej veţe v Budatínskom hrade a Evička do 

svojej izbičky v jednom trojizbovom byte na sídlisku Vlčince.                                                                                                                   

                                                                                                                      

Anna Stankovičová 

 

 

Za túto rozprávku získala Anička Stankovičová 

v celoslovenskej literárnej súťaţi Detská rozprávková Ţilina 

čestné uznanie. 
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O štyroch kompulzívnych 

mačiatkach 

 

 Kde bolo, tam nebolo, boli dva 

kocúriky. Volali sa Buch a Puk. Buch sa 

„búchal“ do všetkého, čo mu stálo v ceste. Jeho farba 

bola neurčitá, lebo mal samé modriny. Puk tak „pukal“, ţe sa okolo 

neho nachádzalo hotové zamorené územie a málokto v jeho blízkosti, 

okrem brata Bucha, dokázal existovať. Raz, keď boli samé doma, 

zastavil sa u nich ich kamarát Fešák a lanáril ich: „Poďte do mesta, je 

deň svätého Valentína.“ Buch a Puk súhlasili. Ťaţko sa im zliezalo zo 

siedmeho poschodia, ale nakoniec po mnohých buchoch a pukoch, sa 

im to podarilo.  

 V meste boli samí zamilovaní ľudia. Buch a Puk sa chceli tieţ 

zamilovať. To bol však problém, pretoţe keď mačičky uvideli Fešáka, 

mňaukali len po ňom. Buch a Puk boli z toho nešťastní... Zrazu zbadali 

dve mačičky, ktorým bol Fešák úplne ukradnutý. Volali sa Skákajka 

a Dupkajka. Skákajka bola plná energie a optimizmu, neustále skákala a 

bola nedostihnuteľná. Dupkajka si všetko vydupávala, a preto všetkým 

liezla na nervy.  

 A bola to láska na prvý pohľad... 

Kocúriky a mačičky však mali veľký problém, 

pretoţe pri toľkých kompulziách (nutkavom 

správaní) nemohli ísť ani na poriadne rande. 

A dokonca sa nemohli ani pritúliť. A tak sa vybrali 

k psychologičke. Pani psychologička, menom Vyriešimtohneď, 

nešťastné mačiatka usadila vo svojej pracovni a povedala im, ţe ich 

problém vyrieši hneď. Asi po desiatich minútach neustáleho búchania, 

pukania, skákania a vydupávania sa psychologička vzdala. Nedokázala 

nešťastným mačiatkam pomôcť. Smutné mačiatka nevedeli, čo ďalej. 

Potom ich napadla spásonosná myšlienka – vybrali sa do kostola. 
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 Kostol bol krásny, plný svetla. Po hodnej chvíli modlenia si 

mačiatka začali myslieť, ţe uţ im nič na svete nepomôţe. Zrazu kostol 

zalialo zlaté svetlo a zjavil sa svätý muţ s biskupskou berlou a čiapkou 

na hlave a zvolal: „Tak uţ dosť!“ Prekvapené mačiatka sa zastavili 

a spýtali sa: „Kto ste?“ Svätý muţ odpovedal: „Som svätý Valentín, 

patrón všetkých zamilovaných.“ Mačiatka porozprávali svätému 

Valentínovi o svojom trápení. Svätý Valentín si ich vypočul a rozhodol 

sa, ţe im pomôţe. Povedal im: „Skutočná láska nemá hraníc, a tak 

všetko prekoná. Nezabudnite na to.“ Potom zmizol.  

 Mačiatka sa nad sebou zamysleli. Pochopili, ţe musia začať 

„samé od seba“. Postupne ovládli svoj problém a mali konečne 

skutočné rande. A potom nastala obrovská zmena v ich ţivote. Buch 

prestal do všetkého búchať, a keď mu zmizli modriny tak opeknel, ţe 

Fešák na neho ţiarlil. Puk prestal pukať, rád sa kúpal, aţ voňal a mal 

veľa kamarátov. Skákajka ovládla svoju nadmernú energiu a niekedy si 

aj podriemala a popriadla a Dupkajka pochopila, ţe na svete neexistujú 

len jej vydupané rozkazy, ale načúvala aj iným mačiatkam, zvieratkám 

a ľuďom. A tak sa končí rozprávka, v ktorej víťazí láska.                                                                                                                                                         

                                                                               Vaša  GrétkaTrpišová 
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Desiata planéta 

 

 Dávno – pradávno existovala jedna 

vesmírna stanica. Volala sa Hrášok. Ţili tu veľmi 

významní vedci, ktorí skúmali vesmír. Raz sa stalo 

veľké nešťastie. Spôsobila ho veľká guľa, ktorá 

dopadla na vesmírnu stanicu. Preţil len jeden 

vedec. Volal sa Peťko.  

 Zo začiatku bol Peťko veľmi nešťastný. Bol sám. Neskôr sa 

rozhodol, ţe guľu bude pozorovať. Jeho zistenie bolo ohromujúce. Bola 

to Desiata planéta vo Vesmíre. Zvedavosť ho prinútila zostrojiť raketu, 

ktorou preletel na novú planétu. 

Len mu trval celý deň. Po 

prílete na planétu zbadal troch 

mimozemšťanov.  

Boli veľmi čudní. Kaţdý z nich 

mal tri oči, osem rúk a jednu 

nohu. Peťkovi sa predstavili. 

Volali sa M, Z a P a Peťovi ponúkli, ţe mu planétu ukáţu. Súhlasil.  

 Zrazu ich prekvapil zvláštny zvuk. Pred nimi sa objavili 

dinosaury na korčuliach. 

Peťo sa zľakol. Bol 

šokovaný, keď sa mu aj 

dinosaury predstavili. Boli 

veľmi priateľské a chceli sa 

zabávať. Peťo s nimi preţil super chvíle. 

 Desiata planéta mu zmenila ţivot. Stala sa jeho domovom a noví 

kamaráti novou rodinou. 

Natália Beňadiková 
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Rozprávka o gumimackoviGumíkovi 

 

 Kde bolo, tam bolo, v Gumimackove ţil 

gumimacko Gumík. Býval v krásnej malej gumovej 

chalúpke. Kaţdý deň robil to isté: vstal, uvaril si 

bubbleology a išiel do svojej záhradky. V záhradke 

si odfotil selfie, išiel na obed... A takto sa to stále 

opakovalo.  

 Ale v jedno ráno vstal, 

išiel si uvariť svoj bubbleology 

a zistil, ţe mu došli jeho 

obľúbené jahodové guľôčky. 

Povedal si: „Idem si kúpiť do Coop Jednoty druhé.“ 

A išiel, išiel, išiel... 

 V lese sa hrala Veronika. Keď ho uvidela, 

chcela ho zjesť. Začala kričať: „Gumík, poď sem! Dám ti čokoládu!“ 

Gumík to nepočul, preto zakričala ešte raz a hlasnejšie: „Gumík, poď 

sem, dám ti čokoládu!“ Keďţe toto uţ Gumík začul, začal utekať. 

Našťastie jej ušiel. A išiel, išiel, išiel... 

 Pri rybníku sedela Miška. Keď ho uvidela, chcela ho dať svojej 

Tiginke na hranie, preto naňho začala kričať: „Gumík, poď sem! Dám ti 

stikeeza!“ Gumík to nepočul, preto zakričala ešte raz a hlasnejšie: 

„Gumík, poď sem, dám ti stikeeza!“ Toto uţ Gumík počul a začal 

utekať, čo mu len jeho 

gumové noţičky stačili. 

Našťastie aj jej ušiel. 

A išiel, išiel, išiel... 

 Napokon prišiel do Coop jednoty, 

kde si kúpil svoje obľúbené jahodové 

guľôčky a mhdečkou sa vrátil domov.  

Katarína Matysová  
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O alchymistovi Jonášovi 

 

 Kde sa piesok lial a voda sypala, ţil 

jeden šialený vedec a alchymista, ktorý sa 

volal Jonáš. Býval v starom zámku pri 

strašidelnom čiernom lese. 

 Jednej noci sa tento šialený vedec 

rozhodol, ţe stvorí silné magické strašidelné 

bytosti, ktoré mu budú pomáhať a slúţiť. 

Zavolal si svojich dvoch sluhov a poveril ich 

nájdením starej alchymistickej knihy. Vedel, ţe sa v nej dočíta, čo bude 

potrebovať na svoj pokus. Ale sluhovia sa vrátili bez knihy, pretoţe 

zistili, ţe kniţnicu, v ktorej sa kniha ukrýva, dokáţe odomknúť len 

Jonáš pomocou magického kľúča, ktorý je ukrytý vo veţi. Tá veţa 

nebola hocijaká. Sídlil tam duch štyroch ţivlov, ktorého mohlo zničiť 

len Jonášove kúzlo.  

 Jonáš a jeho sluhovia kľúč dokázali získať. Keď sa dostali do 

prastarej kniţnice, zistili, ţe kniha tam nie je. V pachu na zemi našli 

stopy. Všade navôkol bola tajomná hmla. Jonášovi 

napadlo, ţe kniha nebude ďaleko. Sledoval stopy, aţ 

pokým sa nestratili. Vtedy povedal zaklínadlo a z hmly 

vyletel veľký orol s knihou v pazúroch. Orol Jonášovi 

povedal, ţe mu knihu dá iba vtedy, ak ju pouţije len na 

dobré účely.  

 Jonáš sa preto rozhodol, ţe bytosti, ktoré 

vytvorí, nebudú strašidelné a zlé, ale budú pomáhať pri 

výrobe elixíru, ktorým sa budú liečiť všetky choroby 

sveta.  

 Nakoniec Jonáš urobil správne rozhodnutie. 

Knihu orlovi vrátil a stal sa z neho výnimočný vedec 

a alchymista, ktorý pomáhal ľuďom.  

Jonáš Urbaník 
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Keď nás kopne múza... 
 

Bájky 

 

Králik a zajko 

 

Králik a zajko, kamaráti veľkí, 

hopkali na pole sa hrať. 

Dnes ich určite gazda neuvidí, 

na druhom poli má úrodu brať. 

 

Naháňajú sa, kotúľajú sa, 

labky si cvičia v boji. 

Veselá hra náhle sa skončila, 

nádherná mrkva im v ceste stojí. 

 

„Je moja! Nie, moja!“ zakričali súčasne obaja. 

A uţ sa klbčia, hádajú a bijú hlava-nehlava. 

Vtom malá myška potichu zo svojho úkrytu vybehla 

a napriek veľkej námahe mrkvu si domov dotiahla. 

 

Ponaučenie:  

Kde sa dvaja bijú, tretí víťazí. 

 

Anna Stankovičová 
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O tigrovi a líške 

 

  

 V Indii, na kráľovskom dvore, ţil tigrí princ. Odmalička 

bol vychovávaný v blahobyte. Keď 

dospela prevzal kráľovstvopo svojom 

otcovi, snaţil sa, aby mali lepší ţivot aj 

jehozvierací poddané. 

 Raz na svojich potulkách po 

kráľovstve narazil na vychudnutú špinavú 

líšku. Zľutoval sa nad jej vymysleným 

osudom a chcel jej pomôcť nájsť stratenú 

chuť do ţivota. 

 Líška však bola lenivá, 

závistlivá pomstychtivá potvora. Chcela byť všetkými ľutovaná, pretoţe 

jej to tak vyhovovalo. Pri tigrovi sa mala dobre. Dokonca aţ tak, ţe  

začala uvaţovať o jeho odstránení a o svojom samostatnom  

vládnutí. Tiger na naliehanie svojich poddaných si začal líšku  

viac všímať a časom  odhalil jej zámer otráviť ho a veľmi sa nahneval. 

Líška sa nemienila vzdať svojho plánu vládnuť, a tak vymyslela, ţe 

princa otrávi čajom. Netušila však, ţe otrávený čaj napokon omylom 

vypije ona sama. 

 Takto biedne skončila líška, ktorá si neváţila pohostinnosť a 

pomoc, ktorú jej s láskou a ochotou zvieratá poskytli. 

 

Ponaučenie: Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. 

 

 

 

Dominika Obrtancová 
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O nezábudke, ruţi a narcise 

 
 

Čaká uţ dávno ruţa, 

na svojho vysnívaného muţa. 

Darmo jej nezábudka radí, 

ţe si má vybrať, bez ktorého sa jej ţivot nesladí. 

Zasadil záhradník nový kvet, ej, ale je krásny ako celý svet! 

Je to narcis- kto iný, 

vţdy tvrdí, ţe je nevinný. 

Ruţa na nič nečaká, 

ona je uţ raz taká. 

Krásny zatiaľ ţivot s ním je... 

Ale zrazu kde je? 

Uţ dávno s inou ţije. 

A odvtedy ruţi, 

nepáčia sa fyzicky ţiadni muţi. 

 

Ponaučenie: Krása nie je všetko. 

 

 

O maline a čučoriedke 

 

,,Ja som sladšia neţ ty! 

Zo mňa sú všetci sýti!“ 

To hovorí malina. 

Zrazu sa ozve iná: 

,,Z teba?! 

Z mojej chute idú všetci do neba!“ 
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Čučoriedka háda sa. 

Kamarát jablko pýta sa: 

,,Myslíte si niečo, 

a prečo? 

Obidve výborné ste, 

tak hádať sa prestaňte!“ 

,,Teba počúvať nebudeme! 

 

My len seba budeme!“ 

Skríkne zrazu kamarát: 

,,Kto ma má rád, 

nakloňte sa doprava!“ 

Ţiadna nebola kamarátka pravá. 

Obidve skončili vo vtáčom 

zobáku... 

Nemali kamarátku dáku. 

 

Ponaučenie: Keď sa hádaš, problémy mávaš! 

 

 

O leňochovi a papagájovi 

 

Bol krásny deň a chystala sa búrka. Papagáj dá radu leňochovi:  

,,Radšej si pevnejšie uviaţ svoj dom! Búrka by ho mohla sfúknuť!“ 

Vietor zosilnel a leňoch ho prekrikuje: ,,Vydrţí! Uvidíš!“  

Dumal vietor do všetkých strán, mraky sivé sa hrnuli nad nimi.  

Nečakal papagáj na veľkú pohromu z búrky a pevne si upevnil svoj 

dom. Leňoch len ďalej pochrapkával.Zrazu začalo husto pršať. Silný 

vietor odfúkol leňochovi dom. Len tak-tak sa udrţal na strome...Pohľad 

mu padol na papagája, ktorý si pekne oddychoval vo svojom domčeku. 

Do zobáka si dával kúsky ovocia.  

Vtedy si leňoch uvedomil:  

„KOMU SA NELENÍ, TOMU SA ZELENÍ.“ 

 

 

Peťa Mindeková 
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Básne 

 

Pohľad do budúcnosti 

 

Zrkadielko také mám, 

čo budúcnosť vidí. 

Keď sa doň pozerám, 

svet sa mi nebridí. 

 

Pozerám sa na seba, 

chce sa mi hneď smiať. 

Dvadsaťštyri rokov mám 

a nie som v ňom sám. 

 

Pred budovou stojíme 

a máme s ňou plán. 

Keď sa lepšie prizerám, 

ja som dáky Pán. 

 

Pod pazuchou plány drţím, 

múdre reči mám, 

asi budem architektom, 

to sa teda mám. 

 

 

 

 
 

Filip Perrot 
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Pre Viki 

 

Naša Viki, to je skrátka, 

jedna veľká kamarátka. 

Priateľská, podporivá, ba aj múdra, 

s ňou nikdy, veru, nie je nuda. 

 

Gymnastiku nie div, ţe ovláda, 

tuto salto, vedľa skok a stále ešte vláda. 

Keď sa všetci nudíme, 

uţ tam za dverami Viki vidíme, 

a hneď úsmev na tvári urobíme. 

 

Viki príde na matiku, 

keď sme všetci zúfalí, 

postaví sa pred tabuľu 

a saltá urobí, 

otvorí si nohou dvere, 

popri stojke, ktorú robí. 

A ako som uţ povedala,  

je to jedna veľká kamarátka. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Katka Valkyová 
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Keď tvoria naši štvrtáci... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čarovné sídlo 

Naše nové sídlo, je ako orlie krídlo. 

Kto nazrie doň, nevyjde uţ von. 

Býva tu aj syn, stále hryzie syr. 

Bol tu aj syseľ, mal dobrú myseľ, 

ţije tu aj doktorka, 

voláme ju Sýkorka. 

Anna Podmanická 4.C 

 

Mám veľké sídlo, 

mám malé krídlo, 

mám doma aj opicu, 

zjedla veľkú škoricu. 

Prišla k nám ryba, 

bola to veľká chyba. 

Náš milý strýčko, 

mal špinavé tričko. 

Lev veľmi ryčí, 

opica pekne cvičí. 

Keď chceš postaviť múrik, 

potrebuješ veľký fúrik. 

Michaela Palárcová 4.C 

Padá vločka 

Padla vločka do potôčka, 

za ňou druhá, ešte jedna, 

sneh uţ máme na dvore, 

dokonca aj v kumbále, 

ale iba jedna vločka 

stále padá do potôčka. 

Michal Milúch 4.C 

 

Snehová vločka 

Celá z ľadu, ligoce sa, 

ale pozor! Roztápa sa. 

Keď ti kvapka padne na nos, 

vieš, ţe je tu čas Vianoc. 

Anna Podmanická 4.C 

Mama ráno na mňa kričí, 

vstávaj uţ nám čajník syčí. 

Nemôţem ti podať sitko, 

pretoţe ma bolí lýtko. 

Karolínka Vašková 4.C 

 

Sypanie syra 

Ten náš syn, má rád syr, 

silno doňho rýpe, 

dosť sa neho sype, 

nejeden syseľ si nad tým láme 

myseľ. 

Jakub Horeháj 4.C 

 

Malý syseľ má dobrú myseľ. 

Jeho doktorka je bystrá sýkorka. 

Má radšej syr, ako horký pýr. 

Svetlanka Pekarová 4.C 

 



25 
 

Keď nás volá minulosť... 
 

Jozef Cíger Hronský 

 

„Kultúra je večným ţriedlom národa, 

rovnakým dedičstvom pre všetkých 

členov národa, ... duchovné bohatstvo je 

neoddeliteľné, nedá sa zhabať a môţe 

znamenať ţivot pre národ i vtedy, keď je 

iba skromné neveľké, no tým viac, kým 

si ho národ starostlivo zveľaďuje 

a zväčšuje.“  

 

Milí čitatelia, 

určite z detstva poznáte knihy Smelý 

Zajko, Smelý Zajko v Afrike, Dubkáčik 

a Budkáčik a Vy starší ste moţno čítali 

román Jozef Mak. Napísal ich slovenský 

spisovateľ, nadaný a všestranný organizátor kultúrneho ţivota - Jozef 

Cíger Hronský.  

 Okrem spomenutých kníh som o ňom mnohé veci nevedela, aţ 

pokiaľ som si neprečítala jeho ţivotopis.Uvedomila som si, ţe to bol 

zaujímavý človek. Určite by ste sa aj Vy o ňom chceli dozvedieť niečo 

viac. 

 

 Občianskym menom Jozef Cíger sa narodil vo Zvolene 

23.2.1896. Keď sa ho v r. 1940 ako renomovaného spisovateľa opýtali 

na záţitky z detstva, bez okolkov odpovedal: „Preţil som krásne detstvo 

a rád ho mám i dnes. Nevodila ma guvernantka na prechádzky, zavše 

ani pečených zemiakov nebolo dosť na stole, ale za detstva som bol 

nesmierne bohatý. Deti z rodiny majiteľa píly museli sedieť za oblokom, 

keď trochu zadul vietor, mali všelijaké šaty a topánky a bledli od 
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závisti, keď ma videli bosého brodiť v potoku a schovávať kabát pod 

most, lebo mi nebolo treba. Srdce mi rástlo, keď som im mohol 

rozprávať, ţe som pod raštubňou chytil pstruha, pod transmisiou 

v piline roháča, ako som sa dostal v zámku aţ do väznice, kde zatvárali 

detvianskych zlodejov, ako som ušiel na Sliač na parádu, ako ma 

obháňali pltníci na Hrone, ako valcujú v ţeleziarni plech, iba to som 

nepovedal, koľko strachu matka pretrpí, keď ma niet, a ako ma 

podvečer vyobšíva“ (Chrásteková, 1995, s. 14). 

 

 Po takomto malebnom detstve a po absolvovaní meštianskej 

školy vo Zvolene a v Krupine, študoval Jozef Cíger na maďarskom 

učiteľskom ústave v Leviciach. Po ukončení štúdií učil v Horných 

Mladoniciach a v Senohrade. Očarujúce prostredie  Senohradu, 

slovenskej dediny s úprimným, hoci ubiedeným a suţovaným ľudom, 

výrazne ovplyvnilo aj jeho pohľad na svet a ţivot, ktorý sa potom 

odrazil v jeho literárnych prácach. Zo svojho hlbokého vzťahu 

k dedinskému prostrediu sa vyznal v rozhovore v roku 1940: „Mnohí si 

myslia, ţe som vyrástol na dedine. No neskoro som sa tam dostal, ale 

zaujala ma tak mocne, otvorila mi priam nový, neznámy a bohatý svet a 

zásobila ma nadlho všeličím. - Myslím, vo všeličom aj uzdravila, 

posilnila, a to najmä dedina zo svetovej vojny... “ (Chrásteková, 1995, 

s. 28) 

 

 Svetovú vojnu však nevnímal len z perspektívy slovenskej 

dediny, ale sám v nej bojoval ako vojak na talianskom fronte v  r. 1917-

18. Po skončení prvej svetovej vojny pôsobil ako učiteľ v  Krupine, 

v Kremnici a v Martine. V Krupine stretol druţku svojho ţivota, 

Valériu Ruţinákovú, neskôr manţelku. Do tohto prostredia sa často 

vracal k svojim šiestim súrodencom, svokrovcom a rodičom. Od r. 1933 

pracoval ako tajomník Matice slovenskej. Zaslúţil sa o vybudovanie 

modernej tlačiarne Neografia. V r. 1945 musel emigrovať a nakoniec sa 

usadil v Argentíne, kde pracoval ako kreslič a návrhár v textilnej 
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továrni v Lujáne. V emigrácii pôsobil ako funkcionár SNR v zahraničí, 

čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov a umelcov a 

zakladateľ zahraničnej Matice slovenskej. Venoval sa aj výtvarnej 

tvorbe, v ktorej si najväčšiu pozornosť zasluhujú jeho akvarely. 13. júla 

1960 dostal náhlu mozgovú príhodu, na ktorú zomrel.  

 

Niekoľko zaujímavostí zo ţivota Jozefa Cígera Hronského: 

 Svojim pseudonymom Hronský sa po prvýkrát podpísal pod báseň Na 

nový rok uverejnenú v Hontianskom Slovákovi 1. januára 1921 

a pouţíval ho potom stále ako vlastné priezvisko, neskôr potvrdené aj 

úradne. 

 Po príchode do Turčianskeho svätého Martina v r. 1927 sa okrem 

učenia a práce v Matici slovenskej, venoval aj zostavovaniu, 

redigovaniu a vydávaniu čítaniek a šlabikárov pre slovenské ľudové 

a meštianske školy.  

 Mnoho času venoval detskej tvorbe, lebo dušu dieťaťa a dorastajúcej 

mládeţe pokladal za mimoriadne citlivú, čo si podľa neho vyţadovalo 

adekvátne náročné umelecké čítanie. V r. 1928 mu zverili redigovanie 

detského časopisu Slniečko. Na základe kresleného seriálu J. 

Vodráţku napísal rozprávkové kniţky Smelý Zajko (1930) a Smelý 

Zajko v Afrike (1931), ktorými sa zaradil medzi najúspešnejších 

autorov v ţánri zvieracích rozprávok. Tieto princípy rozvinul aj 

v knihách Budkáčik a Dubkáčik (1932) a Tri múdre kozliatka (1940).  

 Hronského práca vo funkcii tajomníka Matice slovenskej bola 

prospešná, ale ku koncu bola pre neho osudová. 11. mája 1932 na 

zasadnutí výboru MS navrhol revíziu Pravidiel slovenského pravopisu 

a zostavenie literárneho slovníka, čo bolo aj nasledujúci deň 

schválené na valnom zhromaţdení. J.C. Hronský od začiatku 

organizoval činnosť MS s jasným zameraním na rozvoj slovenskej 

národnej kultúry. Keď na valnom zhromaţdení 7. mája 1944 

bilancoval päťročnú činnosť MS, konštatoval, ţe päť rokov slovenskej 

štátnej samostatnosti bolo pre MS takým obdobím rozvoja, akého by 
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sa MS nebola v nijakej štátnej koncepcii doţila (Chrásteková, 1995, s. 

92). Po skončení druhej svetovej vojny bol obvinený spolu 

s manţelkou z kolaborantstva a z činnosti, ktorá potláčala ráz 

československý. Aby sa vyhol procesu emigroval do Argentíny. Za 

tento čas ho stihli ešte 2-krát uväzniť. 

 

Z jeho diel sú známe:  

 románový debut Ţltý dom v klokoči (1927), 

 Podpolianske rozprávky (1932), v ktorých zachytil sociálne 

a psychologické prvky dávneho zbojníctva, 

 zbierka Tomčíkovci (1933) má pôvod v záţitkoch z detstva a mladosti,  

 novely Sedem sŕdc (1934) a Šmákova mucha (1949), 

 romány zo ţivota slovenskej dediny Chlieb (1931) a Jozef Mak 

(1933), v ktorých sugestívne zobrazil zloţité osudy protagonistov 

a symbiózu človeka s prírodou,  

 román Na kríţnych cestách (1939) zachytáva ľudské vzťahy 

a problémy v troch generáciách 20. storočia, 

 román Pisár Gráč (1940) s tematikou prvej svetovej vojny, 

 román Na Bukvovom dvore (1944) je návratom k problematike dediny 

a zeme, 

 v románe Andreas Búr Majster (1948) nadviazal na iracionalitu 

ľudových povestí, podáva v ňom strhujúci príbeh o tragickom osude 

protagonistu z okolia Bojnického zámku,  

 v poslednom románe Svet na Trasovisku (1960) zobrazil udalosti 

a ľudí z krupinského prostredia vo vojnových časoch. 

 

A toto je koniec môjho príspevku o Jozefovi Cígerovi Hronskom. 

Dúfam, ţe kaţdý z vás si v ňom našiel niečo zaujímavé. 

                                                                                                                                                        

Vaša Grétka Trpišová 
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Čo sme videli, počuli, preţili... 
Fašiangový karnevalnaKarpatskej 

 

Decká,viete, čo je karneval? 

 Karneval je verejná oslava alebo prehliadka kombinovaná s 

niektorými prvkami cirkusu na verejnom mieste. Čas karnevalov trvá v 

období dvoch týţdňov pred tradičným kresťanským pôstom. Pravá 

karnevalová sezóna začína v poslednú nedeľu pred Popolcovou stredou. 

Pôvod názvu „karneval“ nie je celkom jasný. Najznámejšou definíciou 

je, ţe pochádza pravdepodobne z talianskeho „carneleváre“ - „dať preč 

mäso“. Toto obdobie oslavy a zábavy malo pôvod v potrebe 

spotrebovať všetky zásoby mäsa a ţivočíšnych produktov, ako aj vajcia 

a masla pred obdobím pôstu. Oslava karnevalu končí na „tučný utorok“, 

deň pred Popolcovou stredou, kedy začína 40-dňový pôst. 

Najznámejším tanečným karnevalom na svete je karneval v Rio de 

Janeiru v Brazílii. 

 Ako uţ viete, aj na našej škole sa konal karneval. A tak, 9. 2. 

2016, som sa vybrala urobiť reportáţ do našej „tvrdej“ telocvične. 

Karnevalu sa zúčastnili deti z prvého stupňa, ale aj niektorí moji 

ročníkoví spoluţiaci z piatych tried. Deti mali oblečené rozmanité 

masky. Medzi najzaujímavejšie masky patrili: včielka Maja, ktorá bola 

upozornená, aby ţiakov nepichala ţihadielkom; víla Amálka, lízatko, 

mačka vo vreci, šokujúce dievča v krabici, MineCraftstaviteľ a Cripper, 

komplikovaná sova, lego figúrka v námorníckom štýle, múdra 

Kleopatra, robot z Hviezdnych vojen, biela pani s kuţeľovitou čiapkou, 

pán Semafór, veselý Spongebob, chobotnica, egyptská múmia, brušná 

tanečnica zdobená hrkálkami, atď. 

 Karneval začal príhovorom pani učiteľky, kovbojky,šerifky, 

ktorá vyzvala prvákov, aby chodili pomaly v kruhu. V tom čase dávali 

pani učiteľky budúcim víťazom náhrdelníky so srdiečkom, aby potom 

vedeli, kto si má prísť prevziať cenu. Bola tam skvelá „dídţejka“, ktorá 

„namiešala“ hudbu s dynamickým vývojom. Deti si mohli doniesť svoje 
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CD a USB a pustiť vlastné skladby. Bolo postarané aj o program. Prišli 

sa nám predstaviť: gymnastka v ţltom obleku a kocúr v čiţmách 

(taktieţ gymnastka). Ich vystúpenie bolo fascinujúce: popretkávané 

saltami, stojkami a šnúrami. Po jeho ukončení jedna z pani učiteliek 

zavolala všetky princezné, rytierov a šašov, aby im ostatné pani 

učiteľky mohli dať menšie ceny - lízanky. Ďalej boli vyzvané na parket 

a lízankami odmenené zvieratká, víly, vojaci, superhrdinovia, bojovníci 

so zbraňami a všetky ostatné masky. Všetci tancovali a niektorí robili 

vláčiky. Nebolo to všetko, lebo pani učiteľka (telocvikárka) a 

„dídţejka“ ukazovali rôzne tanečné pohyby. Deti po nich opakovali. Na 

konci karnevalu si pani učiteľky zavolali deti, ktoré mali náhrdelník so 

srdiečkom a odmenili ich cenami. Ţiaci pri odchode do tried dostávali 

malé chutné „muffiny“.  

 

No jednoducho toto bol jeden úžasný deň. A pre Vás tiež? Ďalší pekný 

moment do „škatuľky“ spomienok. 

Vaša GrétkaTrpišová 
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ZELENÁ ŠKOLA 
KOĽKO ŽIJÚ STROMY? 

 

Lesy sú na Zemi uţ 350 miliónov rokov. Ich plocha sa rýchlo zmenšuje, 

preto je dôleţité ich chrániť a vysádzať nové stromy. Viete, koľko ţijú 

stromy, ktoré beţne vidíte v lese? 

 

Smrek obyčajný (Piceaabies):  

- najrozšírenejší ihličnatý strom na Slovensku 

- dorastá do výšky 60 m s dvojmetrovým hrubým 

kmeňom, doţíva sa aţ 150 rokov 

 

 

 

 

Jedľa biela(Abiesalba):  

- kráľovná našich lesov 

- dorastá do výšky 70 m a doţíva sa aţ 500 rokov 

 

 

Borovica sosnová(Pinussylvestris):  

- nenáročná, odolná 

- dorastá do výšky 48 m a môţe sa doţiť aţ 600 

rokov 

 

 

 

 

Smrekovec opadavý(Larixdecidua):  

- má priamy kmeň a kuţeľovitú korunu 

- dorastá do výšky 50 m a doţíva sa aţ 600 - 700 

rokov 
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Borovica horská - kosodrevina (pinusmugo):  

- zákonom chránená drevina  

- dorastá do výšky 3 aţ 5 m 

a môţe sa doţiť 200 aţ 300 rokov 

 

 

 
 

Tis obyčajný (Taxusbaccata):  

- rastie neobyčajne pomaly  

a dorastá najviac do výšky 20 m 

- je tieţ zákonom chránený  

a doţíva sa aţ 1000 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...AJ STROMY MAJÚ SLZY... 

 1 tona zberového papiera zachráni 14 stromov.  

 Jeden Slovák spotrebuje za svoj ţivot aţ 100 stromov.  

 Viac ako 70 ľudí príde o kyslík, vyrúbaním jedného  

dospelého stromu. 

 Papier je moţné recyklovať 5-8 krát a následne kompostovať. 

 Z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky. 

 Celková ročná produkcia papiera je 800 kg na obyvateľa SR. 
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SLOVENSKÉ NAJ... 

 

Najuctievanejší strom: 

- dub – symbol slobody, 

mohutnosti, dlhovekosti; kráľ 

lesa 

- Slovania ho zasvätili 

pohanskému bohu hromu 

a blesku – Perúnovi 

- v minulosti sa zo ţaluďov 

piekol chlieb a robila náhrada 

kávy 

 

Najstarší strom:  

- dub Matuzalem 

- nachádza sa v centre dedinky Dubinné 

v okrese Bardejov 

- má 850 rokov 

- meria 25 m, pri koreni je široký 12,4 m 

 

 

 

Najvyšší strom: 

- jedľa biela  

v Dobročskom 

pralese 

  vo Veporských 

vrchoch 

- meria 58 m 
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Najrozšírenejší strom: 

- buk lesný  

- jeho zastúpenie predstavuje 32,2% 

- najvýznamnejšia listnatá drevina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najpomalšie rastúci strom: 

- tis obyčajný 

- vo veku 10 rokov má len 70 cm 

- kvitne aţ ako 20-ročný 

 

 

 

 

 

 

 

Najrýchlejšie rastúci strom: 

- jelša lepkavá 

- vo veku 10 rokov meria 4 m 

 

 

 

Anička Stankovičová 
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SVETOVÉ NAJ... 

 
Najvyššie stromy: 

- sekvoje, rastúce v Oregone v USA 

- 100 m 

- najvyšší jedinec „HyperionSequoia“  

v parku Redwood má výšku  

115,55 m 

 

 

Najmohutnejší strom: 

- sekvojec mamutí - „generál Sherman“v Kalifornii  

- výška 84 m, vek 2500 rokov; váha 6 000 t  

- priemer vo výške 1,5 mnad zemou 35 m 
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Najstaršie stromy: 

- pri švédsko – nórskych hraniciach, objavené v r. 2008 

- najstarší strom - nórsky smrek Old Tjikko - je starý aţ 8000 rokov 

 
 

Najdlhšie ţijúce stromy: 

- borovice ostité v Bielych vrchoch v Kalifornii, rastúce vo výške  

  3 000 m n.m. 

- odhadovaný vek 4 844 rokov 
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Strom s najväčším obvodom kmeňa: 

- obvod 54 m; rastie v mestečku Santa Maria del Tule v Mexiku 

- 2 000 – 3 000 rokov starý 

- váţi 550 m, objem 705 m
3
 

- strom sa i naďalej zväčšuje 

 
Stromy zadrţiavajúce najviac vody: 

- baobaby, dokáţu zadrţovať aţ 120 000 l; sú vysoké 30 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anička Stankovičová 
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Ohrozené druhy zvierat 

... dnes o pande veľkej... 
 

Panda veľká, Ailuropodamelanoleuca 

(„mačkonoha čiernobiela“), 

- národný symbol Číny 

- symbol Svetového fondu na ochranu prírody, 

- ohrozený druh, úbytok pánd súvisí s postupným  

narušovaním ich prirodzených lokalít a veľmi  

slabou pôrodnosťou  

- v prírode ţije asi 600 - 700 jedincov 

- cicavec z čeľade medveďovitých,  

- pochádza z centrálnej Číny:hornatéoblasti 

Sečuánu a Tibetu 

- mäsoţravec, ktorý sa prevaţne ţivý bam- 

busom (9-14 kg denne); pri hľadaní potravy  

nepotrebujezrak– má ho slabo vyvinutý 

- doţíva sa 20 rokov vo voľnej prírode, v zajatí 30 

- dospelý jedinec môţe váţiť 150 kg, samica 125 kg 

- samotár, ţijúci vo vlastnom teritóriu; s partnerom sa stretáva len v ob- 

dobí párenia, po párení samec opúšťa samicu a samica vychováva mlá- 

ďa sama; gravidita trvá 5 mesiacov, rodí sa jedno mláďa (ojedinele 

dve); mláďa má sotva 15 cm, váţi cca 100 g, je slepé a bez matky bez- 

mocné a s matkou zostáva 18 mesiacov 

- panda sa dorozumieva vydávaním zvukov a zanechávaním stôp od  

  pazúrov či moču na stromoch 
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- v 70. rokoch 20. storočia Čínska ľudová republika zapoţičiavala 

pandy do amerických a japonských zoologických záhrad ako súčasť 

čínskej diplomacie; 1984 sa pandy prestali pouţívať na tieto účely 

- dnes Čína zapoţičiava pandy národom na dobu 10 rokov za 1 mil. 

dolárov s podmienkou, ţe akékoľvek 

mláďa narodené v dobe pôţičky patrí 

Číne a musí byť do Číny navrátené 

- v r. 1998 organizácia WWF 

(TheWorldWideFundfor Nature) 

rozhodla, ţe americké zoo môţu 

do krajiny importovať pandy len 

pod podmienkou, 

ţe sa Čína zaviaţe 

polovicu výnosov z “pandieho obchodu” venovať na 

záchranu pánd a ich prírodného prostredia 

- v zajatí mimo Číny ţije iba 14 pánd veľkých 

- aj dnes sa stáva terčom pytliakov, za pandiu koţu 

dostanú na čiernom trhu aţ 10 000 amerických 

dolárov         Anička Stankovičová, Peťa Mindeková 

- nehibernuje (neukladá sa na zimný spánok) – v zime schádza do 

teplejších oblastí 

- prvé správy o pande priniesol v r. 1869 Armand David v r. 1937 

nemecký zoológ Wiegold priviezol 2 mláďatá do USA 
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Som krasokorčuliar, krasokorčuliarka 

 
 Krasokorčuľovanie je druh zimného športu na 

ľade. Prvé správy o korčuľovaní pochádzajú 

z Dánska z roku 1134. Archeologické nálezy 

(korčule vyrobené z kostí) datujú vznik 

korčuľovania aţ do doby bronzovej a kamennej. 

Primitívne začiatky krasokorčuľovania moţno nájsť 

v Holandsku v 13. a 14. storočí – drevené korčule so 

ţelezným plátkom na spodnej strane. V roku 1610 Rudolf II. 

usporiadal na kráľovskom dvore karneval na ľade.  

 O skutočnom krasokorčuľovaní môţeme hovoriť aţ 

v 18. storočí, keď sa zmenili korčuliarske noţe, dostali 

ohnutý tvar a to umoţnilo uskutočňovať otáčky a skoky. 

Kolískou krasokorčuľovania je Spojené kráľovstvo, kde sa konala aj 

prvá krasokorčuliarska súťaţ v roku 1814. 

 Prvými klziskami boli zamrznuté rybníky 

a rieky. Prvé umelé klzisko bolo postavené v roku 

1876 v londýnskej štvrti Chelsea. 

 Najväčší zastrešený zimný štadión sa 

nachádza v Tokiu v Japonsku a bol postavený v roku 

1960. Ľadová plocha v ňom zaberá 4000m
2
. Japonci 

majú aj najväčšie otvorené klzisko, s plochou aţ 

15 400m
2
, postavené v roku 1976. 

 V roku 1908 sa v Londýne uskutočnila prvá 

olympijská súťaţ v krasokorčuľovaní.  

 K známym skokom, ktoré sú súčasťou 

umeleckého vystúpenia patrí Salchov, Toeloop, 

Rittberger, Flip, Lutz a Axel. Tieto skoky sa skáču 

s jednou, dvoma, troma a dnes aj so štyrmi obrátkami.  

Matej Čurík 
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 Aj u nás na škole máme medzi sebou krasokorčuliarov 

a krasokorčuliarky. Oslovili sme ich a oni sa nám takto predstavili: 

 

 Volám sa Matej Čurík a som ţiak 5. 

ročníka. Korčuľujem od 4,5 roka. 

Krasokorčuľovanie som si vybral sám a baví 

ma najmä vystupovať na pretekoch 

a cestovanie. Rád chodím aj na letné 

sústredenia. Najradšej skáčem „flipa“ a točím 

piruety. Najmenej rád mám „axla“, pretoţe je 

ťaţký. Viackrát som sa nominoval na 

Majstrovská Slovenska, na ktoré sa kaţdý 

nedostane. Na pretekoch Slovenského pohára 

sa mi dvakrát podarilo umiestniť na 3. mieste. 

Mojim vzorom je Jevgenij Pľuščenko a zo 

súčasných krasokorčuliarov Ivan Righini. 

V súčasnosti jazdím za Krasoklub Ţilina. 
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V 

 Volám sa Ema Doboszová, mám 12 

rokov a korčuľujem uţ 8. rok v klube Skate 

Ţilina. Tréningový proces je náročný. Kaţdý 

týţdeň máme okolo 6 tréningov, ktoré trvajú 

hodinu. Štyri z týchto tréningov sú ráno 

o šiestej, a preto musím vstávať o piatej 

hodine, aj v sobotu. Mávame tréningy na 

ľade aj poobede. Okrem toho máme aj 

„suché“ tréningy, kde trénujeme rotácie, 

skoky a iné prvky. Musíme si neustále 

udrţiavať dobrú kondíciu. V lete pravidelne 

chodíme na sústredenia. Konajú sa v rôznych 

mestách, v ktorých je ľadová plocha. Ďalšou 

zloţkou prípravy je balet.  

 Korčuľovanie je tvrdý šport, ale aj tak 

ma to baví. Najradšej skáčem rôzne skoky. 

Spočiatku bolo pre mňa ťaţké skočiť „trojku“, či jednoduchého „axla“, 

ale časom som to dokázala.  

Ema Doboszová 
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V 

 Volám sa Klára Knapcová 

a korčuľujem od svojich 11 rokov. 

Začala som neskoro, preto budem 

pretekať v kategórii interpretačné 

korčuľovanie.  

 Na krasokorčuľovaní ma baví 

všetko, ale všetko mi nejde aţ tak, ako 

by som si predstavovala a musím na 

sebe neustále pracovať.  

 Vstávať a ísť na ľadovú plochu 

ráno o šiestej je náročné, ale aj na to sa 

dá napokon zvyknúť. S deťmi v klube je 

zábava, hlavne na „suchých“ 

tréningoch. Aj preto ma to neustále 

baví. Korčuľujem za klub Skate Ţilina. 

Klára Knapcová 

 

 

 

 Volám sa Bianca Mindeková 

a korčuľujem od svojich 5. rokov. 

Krasokorčuľovanie som videla v televízii 

ako päťročná a uchvátilo ma. Rodičia ma 

teda prihlásili do krasoklubu.  

 Korčuľovanie ma nesmierne baví, 

pomáha mi odbúrať stres a vţdy si pri 

ňom vyčistím hlavu. Je to náročný šport, 

ktorý vyţaduje „kondičku“ a aj pevné 

svalstvo na nohách. Niekedy je to príliš 

vyčerpávajúci šport, pretoţe tréningy 

mávame skoro ráno, o šiestej hodine, 

ešte pred vyučovaním. Tréningy mávame 
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V 

skoro kaţdý deň a niekedy aj dva denne. Počas roka musím chodiť aj na 

sústredenia. Mojím snom je niečo v krasokorčuľovaní dokázať a po 

skončení pretekárskej aktivity chcem trénovať malé deti. Mojím 

vzorom je Julia Lipnitskaia a Jozef Sabovčík. Trénujem za klub Skate 

Ţilina.  

Bianka Mindeková 

 

 Volám sa Veronika Horváthová 

a som krasokorčuliarka. Keď som mala 

štyri roky, boli sme na zimnom štadióne 

a tam sme videli súťaţ krasokorčuliarov. 

Veľmi sa mi páčilo, aké mali pekné šaty 

a ako dokáţu vyťahovať nohy do vzduchu 

a pri tom nespadnú. A tak som začala 

chodiť na školu krasokorčuľovania, aby 

som sa naučila to, čo oni. Pani trénerky sa 

ma spýtali, či nechcem ísť do klubu, kde 

budem môcť poriadne pracovať, aby sa zo 

mňa stala ozajstná pretekárka. Ja a moji 

rodičia sme súhlasili. Takto sa začala moja 

dráha krasokorčuliarky. Dnes jazdím za 

klub Figure Skating Club Ţilina.  

Veronika Horváthová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Vedeli ste, ţe... 
 

BurjKhalifa - Khalifova veţa 

 

 Budova BurjKhalifa, Khalifova 

veţa je najvyššou stavbou sveta 

s výškou 828 m. Nachádza sa v Dubaji. Svoje meno nesie 

po vládcovi AbuDhabi, šejkovi Khalifa bin 

ZavedalNahyanovi.   

 Budova bola otvorená 4. apríla 2010. Náklady na jej 

výstavbu zo skla a ocele, spolu s novým centrom Dubaja – 

nákupnou promenádou s 1200 obchodmi sa vyšplhali na 20 

mld. USD. 

Budova drží niekoľko rekordov: 

- BurjKhalifa je multifunkčnou budovou 

- na 76. poschodí leţí najvyššie poloţený bazén, 

- na 122. poschodí sa nachádza najvyššie poloţená 

reštaurácia At. Mosphere, 

- prvých osem poschodí spolu s prízemím patria luxusnému 

Armani hotelu, 

- vo výške 452 

m n., na 124. 

poschodí, leţí At The Top – 

vyhliadková plošina, denne 

otvorená pre verejnosť, 

z ktorej je výnimočný 

výhľad – dovidieť aţ 90 km,   

- je tu 1044 luxusných bytov, 

viac ako 200 obchodov, 

kancelárie zaberajú 37 poschodí, 57 výťahov, ktoré sa pohybujú 

rýchlosťou 64 km/ hod. 

Anička Stankovičová 
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Vianočné „menu“ v rôznych krajinách je rôzne... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dánsko 

- hus, kačica, bravčové pečené s červenou kapustou, 

teplá šunka, korenená treska s reďkovkami, horúca 

ryţa poliata studeným mliekom;  dezert - sladký 

ryţový nákyp so zapečenou mandľou; 

- vianočné darčeky deťom nosí záhadný „Vianočný 

posol“ 

 

 

 

Bulharsko 

- pôstne jedlá: osúch, 

fazuľová polievka, plnený 

kapustný alebo viničový list, 

tekvicový závin -tikvenik, 

kompót zo sušeného ovocia – 

ošaf; pridáva sa aj med, 

orechy, cesnak; 

- vianočné darčeky rozdáva 

„Dedo Koleda“ 

 

Belgicko 

- vianočný zákusok Buche de 

Noël - torta plnená maslovým 

krémom a zdobená 

vianočnými figúrkami; na 

stole nechýba špeciálny 

chlieb v tvare jahniatka; 

- deti čakajú na Vianoce 

„Svätého Mikuláša“ 

 

Grécko 

- tradičná vianočná polievka s mäsom z moriaka alebo sliepky a ryţou; 

špeciálne novoročné koláče; 

- darčeky nosí „AghiosVassilis“, ktorý chodí v noci 31.decembra 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estónsko 

- pečená hus alebo morka 

s jablkami; dezert - 

koláčiky posypané kakaom 

a škoricou – Pipparkogid 

- darčeky nosí v 

doslovnom preklade 

"Vianočný starejší" 

 

 

Česká republika 

- rybacia polievka, vypráţaný „řízek“ alebo kapor 

a zemiakový šalát; 

- darčeky nosí „Jeţíšek“ 

 

Fínsko 

- krajina je pravlasťou Santa 

Klausa; na stole sú nakladané 

slede, rosolli, čerstvý losos, 

zapekané zemiaky s mrkvou a 

kvakou, studený dezert zo 

slivkového pyré a škoricové 

perníčky; 

- darčeky nosí „Joulupukki“ 

 

Francúzsko 

- predjedlami sú dary mora, hlavným 

jedlom je pečený moriak s gaštanovou 

plnkou a lanýţovou pastou, kurčatá so 

zeleninovým šalátom, pečená hus na 

divoko; čokoládová saláma a roláda v 

podobe vianočného polena; 

- na Štedrý deň vystavia deti topánky, ktoré 

im zaplní darčekmi „Pere Noel“ 

 
Anička Stankovičová 
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TOP 10 najdivnejších druhov ovocia 

 

 
 

10. Hurmi-kaki 

- pochádza zo strednej a západnej Číny; 

tzv.kórejské mango; keď ho rozkrojíme, 

tak má v strede tvar hviezdy; keď je 

mäkké, je vo vnútri veľmi sladké, zato 

keď je nedozreté, tak je chrumkavé 

a trpké. 

 

9. Noni 

- tropická rastlina, ktorá je typická pre 

krajiny ako je Havaj, Francúzska Polynézia, 

Fidţi, ale aj Malajzia alebo juh Indie; ker 

dorastajúci do výšky aţ 6 m, ktorý nachádza 

široké uplatnenie v ľudovom liečiteľstve. 
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8.Kockový melón 

- zelenina patriaca do čeľade tekvicovitých; niekedy 

býva nesprávne povaţovaný za ovocie; vo svete sa 

pestuje mnoho druhov melónov s rozličným tvarom 

a farbou; tento je špeciálne pestovaný v škatuliach, 

ktoré sú z priesvitného plastu; vloţí sa tu melónik 

rozmerov 5-7 cm, ktorý vyrastie do tvaru kocky, pestuje 

sa v Číne. 

 

7.Ackee 

- ovocie vyzerajúce ako niekoľko očí, 

„príšerka“, ktorá sa na teba milo pozerá; na 

duţine bielej farby má čierne semená, ktoré 

potom spolu vyzerajú ako milé oko; kôra má 

červenú aţ tmavoruţovú farbu, pochádza 

z Jamajky. 

 

6. Karambola (Starfruit) 

- chutné ovocie, je zelenej aţ ţltej farby; keď je 

nakrájané vyzerá ako mnoţstvo hviezd, ktoré 

majú v strede päť jadierok; pochádza 

z Juhovýchodnej Ázie, ale dnes sa pestuje hlavne 

v trópoch a v subtrópoch. 

 

5. Pitaya (Dračie ovocie) 

- vyzerá fantasticky, nechutí tak ako vyzerá; má 

ruţový povrch s listovými výstupkami, duţina je 

biela, ruţová, ţltá so ţltým povrchom; vyskytuje 

sa hlavne v Mexiku; svojím vyšším obsahom 

vitamínu C je prirodzený „štartovač“ imunitného 

systému. 
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4. Durián 

- obrovské ovocie vyzerajúce ako liči, ale 

zelenej farby s duţinou predelenou na časti; 

duţina je oranţovej farby a chutí veľmi 

čudne; obsahuje draslík, sodík a sacharidy. 

 

 

3.  Papaya 

- ovocie zaujímavej chuti je v tropických 

oblastiach pochúťkou; povrch je zelený, duţina 

oranţová a v duţine sú čierne semená; 

pochádza z Juţnej a Strednej Ameriky; 

obsahuje horčík, vitamíny A a D a ţelezo. 

 

 

 

2. Marakuja 

- múčenka jedlá, ovocie s fialovým povrchom, 

oranţovou priezračnou duţinou a semiačkami 

čudnej farby; má zaujímavú chuť a obsahuje 

sodík a sacharidy.  

 

 

1. Biele jahody (PineBerry) 

- jahody s ruţovými semiačkami na 

povrchu, s príchuťou ananásu; 

pochádzajú zo Spojeného kráľovstva; 

duţina môţe byť mäkká a farba je biela 

aţ bledá oranţová;sú veľmi zdravé 

a zaujímavé. Ochutnali by ste? 

Timea Kočnerová 
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Varíme, pečieme... 
 

Mini pizza 

Budeme potrebovať: 

1/2 kg hladkej múky 

125 ml voda 

125 ml mlieko 

1 lyţička oregana 

1 lyţička soli 

1 lyţička cukru 

5 lyţíc oleja 

1 vrecúško droţdia 

omáčka: 

kečup (pretlak), olej, oregano, cukor 

Na zdobenie:šunka, slanina, syr... a všetko to, čo máme radi 

 

Postup: 

 Vymiešame cesto a necháme vykysnúť. Z vykysnutého cesta 

tvoríme guľôčky, ktoré necháme postáť niekoľko minút, potom z nich 

vytvarujeme placky s okrajom dookola. 

 Nakoniec ich potrieme pripravenou omáčkou z kečupu 

(paradajkového pretlaku), trochu oleja, štipky oregana a cukru 

a ozdobíme ich rôznymi ingredienciami: napr. slaninou, šunkou, syrom, 

všetkým, čo máme radi. Takto pripravené a ozdobené poloţíme na 

plech s papierom a upečieme do zlatistapri teplote 180°C.  

  

Všetkým našim čitateľom odporúčam a prajem dobrú chuť! 

 

Peťa Gavlasová 
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Grécky  šalát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme potrebovať: 

červená cibuľa 2 ks hlávkový šalát 5 PL 

šalátová uhorka 1 kg olivový olej 200g 

paradajka 500 g syr Feta 

paprika 1 ks                                       štipka soli 

štipka oregana  

 

Postup:  

 Cibuľu nakrájame na kolieska a namočíme do studenej vody. 

Uhorku ošúpeme a nakrájame na kocky, papriky na pásiky. Paradajky 

nakrájame na mesiačiky. Listy šalátu natrháme na menšie kúsky. 

 Zeleninu v mise zmiešame, pridáme soľ, pokvapkáme olejom, 

posypeme oreganom a premiešame. Syr nakrájame na kocky a pridáme 

do šalátu. Šalát necháme na pol hodiny odleţať do chladničky. 

 

Dobrú chuť prajem! 

Peťa Gavlasová 
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Bryndzové halušky 

 
 

Budeme potrebovať: 

jedno vajíčko štipka soli 

500 g polohrubej múky 100 g bryndze 

1 dl vody trochu mlieka 

200 g slaniny  

 

Postup: 

 Do nádoby si dáme vajíčko (ja robím z dvoch dávok, pretoţe je 

nás doma viac), múku a vodu. Zamiešame a urobíme cesto, také, aby 

nebolo ani príliš riedke, ani príliš tuhé. Medzitým si nalejeme do 

malého hrnca trochu mlieka a pridáme bryndzu. Miešame, kým sa 

bryndza nerozpustí. Podľa chuti môţeme pridať štipku soli. 

 Na koniec si nakrájame slaninu a dáme ju praţiť na panvicu. 

Halušky zalejeme rozpustenou bryndzou. Podávame s oškvarkami. 

Dobrú chuť!  

Peťa Mindeková 
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Tvoríme... 
 

                                   Náramky priateľstva 

 

 Tieto náramky, putá 

priateľstva, pochádzajú zo 

Strednej a Juţnej Ameriky. 

V Brazílii sa nimi, niekedy aj 

s nápismi, vzájomne 

obdarúvajú pri príleţitosti 

januárového sviatku Festa        

do Bonfim a na zápästie ich priväzujú tromi uzlíkmi. 

 

                   Čo budeme potrebovať? 

 Bavlnky (muliné, 

perlovky, lacetky),noţnice, 

uzatvárací špendlík a nejaký 

vankúšik, kde ten špendlík 

pripneme. 

 

Príprava 

 Najprv si nastriháme priadze. Ale pozor! Viazaním sa nite 

podstatne skrátia. Na beţný náramok budeme potrebovať aţ 90 cm dlhé 

priadze. 

 

DOBRÁ RADA: 

 Dôleţité je, aby nad uzlom zostali visieť dostatočne dlhé konce 

priadzí, ktoré zapletieme do vrkôčika a prácu tak ukončíme.  

                Timea Kočnerová 
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Zabavme sa... 
 

Osemsmerovka I.  

 

M O R A V A I R Ó E T L A K 

O B E H Y C P Y T L I A K Á 

B I C Y K E L B Y T Y O U Č 

I A S R L R I A D A R Y R E 

L Á T K A E H C R Á N O I R 

Y K S E L B L I P N I C A U 

D K U S R O A N A N U K T K 

O K S U R K L A S Y V Á K A 

H E E O V Ľ A I S I M H O V 

L M D A D A T R H Y A J Ľ I 

A I A R A K V A T Y Ľ E I C 

V S O V O D K A L A B O L A 

A A D A R Z V U K Y A N N A 

A T E K S I R U ţ A K V A S 

 

káčer, látka, bicykel, kryha, baterka, koberec, blesky, Morava, obehy, 

teória, sklep, sklo, rybacina, riad, pytliak, ihla, klasy, lipnica, párok, 

suseda, orol, tlak, kuriatko, Rusko, dosky, kus, hody, kávy, nanuk, 

mobil, sitko, rukavica, byty, ráno, dary, Ema, alobal, misia, hák, hlava, 

maľba, ovos, cieľ, drozd, vodka, Iľja, zrada, misa, rakva, Kľak,disketa, 

trhy, zvuky, Anna, ruţa, kvas, vaty  

 

 

TAJNIČKA:Dňa 24.12. má meniny: ..................................................... 

Anička Stankovičová 
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Zasmejme sa... 
 

 
 

 
Timea Kočnerová 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIK – TAK  

Dovidenia 

v budúcom čísle 
Vaša redakčná rada 
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