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                                                                                        Marec – mesiac  

                                        

                           knihy 

 

 

 

Čo pre nás, redaktorov časopisu, znamená kniha? 

 

 Pre mňa znamená kniha ţivot bez nudy. Čítanie kníh mi zlepšilo aj 

vyjadrovanie. Čítanie jednej knihy mi vie zabrať dosť času. Ale napriek 

tomu je to zábavné. Hrozne ma baví čítať knihy, pretoţe sú zaujímavé 

a dobrodruţné. Rada čítam knihy, ktoré obsahujú viac neţ 130 strán. 

Knihy ktoré sú pod 130 strán nemám veľmi rada, lebo takúto knihu 

dokáţem prečítať za jednu hodinu. I keď je pravda, ţe jedna kniha mi 

zaberie viac neţ jeden týţdeň. Keby na svete neboli knihy, pre mňa by bol 

ţivot nuda.    

Denisa Šrameková 

 

 Pre mňa je kniha niečo viac ako len vec. Do knihy sa dá vţiť, ale aj 

čerpať z nej informácie. Mne sa páči, keď je v knihe romantika. Iní dávajú 

prednosť napínavým dobrodruţným knihám alebo kriminálkam. Moja 

najobľúbenejšia kniha je Elita. Je to o dievčati ktoré bojuje o srdce princa. 

A hoci sa v paláci zo začiatku dobre necíti, ostáva v ňom, pretoţe vie, ţe 

ju princ miluje. Potiaľ som ju zatiaľ prečítala. Ale tú knihu ţeriem. Je 

fakt super a zaujímavá. 

Dorotka Močková 

 

  Pre mňa je kniha ţivot bez nudy, plný rozvíjania fantázie. Mne 

sa najviac páčia knihy rozprávkové s malými písmenami. Obľúbila som si   



4 

 

   najmä knihu Winx - je     zaujímavá a suprová. Odporúčam ju        

prečítať deťom do 12 aţ 13     rokov. Je to kniha o vílach, ktoré chcú 

poraziť Trixky. Kniha má veľa        častí. Uţ mám všetky časti, okrem   

  jednej. Som zvedavá, o čom asi          môţe byť. Ale  

    mám rada aj iné knihy. Napríklad  

        Čarohľadačky.  

           Tie čítam  

                                                 len z kniţnice. Teraz mám ale   

                                  rozčítanú knihu Milla, v ktorej sa hovorí najmä  

                       o koňoch. Milujem kone. Túto kniţku som dostala len 

nedávno. Neviem prečo, ale knihy sú taká divná vec - taká čarovná 

a zakaţdým o niečom inom. Ja by som v budúcnosti chcela byť 

spisovateľkou.  

Knihy sú jednoducho veci, bez ktorých si ţivot neviem predstaviť. Sú 

upokojujúce, zaujímavé a zábavné. Hlavne keď sa nudím a keď som 

             urazená              

  (hnevám sa vtedy na celý          svet).  

   Nechápem, ako ich niekto      nemá rád a nedokáţe  

    ani jednu prečítať. Je to         nenormálne! Podľa mňa  

     by kaţdý človek mal v ţivote     prečítať knihu a vţiť sa do  

       nej. Upokojil by si svoje nervy    a dlhotrvajúce trápenia  by  

         aspoň na chvíľku odsunul zo       svojho ţivota. Okrem kníh           

            mám, samozrejme, aj iné         záľuby, ale knihy na 100 %         

                 patria k tým  

                                                                                    

 

najobľúbenejším. Knihy môţu človeku pomôcť. Niektorí ľudia ich čítajú,  

napríklad aj v nemocnici. Ale najlepšie je čítať ich vo svojej posteli, doma 

v izbe, veď i v knihách sa predsa píše: všade dobre, doma najlepšie.                                               

Emka Dobošová 
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 Tento mesiac,       marec, je mesiacom knihy. Mám        

rád knihy? Keď čítam       knihu, dobre vyuţívam svoj voľný  

čas. Kniha je môj dobrý          priateľ. Niekedy som napätý z deja 

a niekedy sa nasmejem na          smiešnych výrazoch a príbehoch,  

ktoré sa v knihe odohrávajú.            Najradšej čítam dobrodruţné knihy 

alebo humorné knihy. Teda, bavia        ma skoro  

   všetky knihy a skoro všetky literárne               ţánre. Skoro, pretoţe   

    asi najmenej ma zaujmú                          staršie  

       knihy, ale tým            nechcem  

          povedať, ţe     ich neznášam  

            a        neprečítam  

                aţ                       dokonca. Bolo obdobie, keď som sa radšej           

                                  díval na televíziu, akoby som mal čítať knihy.  

                        Ale potom ma to omrzelo a teraz si, skoro kaţdý večer 

čítam.        Pamätám si, keď som mal sedem rokov, čítal som si z kaţdej 

knihy vţdy iba niečo. Moja mamina mi čítavala kniţky asi uţ od 

narodenia. Moţno aj kvôli tomu som sa naučil veľmi skoro rozprávať. 

Počujete? Zazvonil zvonec... ale knihám nie je koniec! 

Lukáš Červený 

 

 Knihy. Knihy kaţdý číta. Určite niekto viac a niekto menej a moţno 

niektorý vôbec. Ja tieţ čítam knihy, hoci nie veľa, ale mám ich rada. 

Vďaka nim môţem spoznať nové slová - môţem si nimi rozširovať slovnú 

zásobu. Doteraz si pamätám, keď som čítala knihy, tak sa mi lepšie písali 

veci do školy a lepšie som sa vyjadrovala. Keď som prestala čítať kniţky, 

toto všetko sa mi akosi začalo horšie a pomalšie robiť. Veľmi rada čítam 

vtipné knihy. Nemusím detektívky ani romány. Niekedy sa stane to, ţe 

začnem čítať román a zapáči sa mi. Občas sa mi stane, ţe sa tak začítam 

do knihy, ţe nemôţem vydrţať a musím ju ihneď prečítať. Teraz čítam 



6 

 

hrubšie knihy, lebo tam je viac dobrodruţstva, zábavy a môţem si z nich 

zobrať aj ponaučenie.  Jednoducho knihy sú úţasné.  

Grétka Trpišová 

 

          Keď si mám vybrať       medzi knihou alebo  

                filmom, vyberiem si       knihu. Prečo? Film si  

                pozrieš a všetko vidíš -   tie postavy, prostredie...  

                  Ale, keď si prečítaš       knihu, všetko si  

                  tam predstavuješ vo     vlastnej fantázii.  

                        Pred očami máš   hustý les, kde  

                 ozdobami sú vysoké       stromy. Počuješ, ako  

                si spievajú vtáčiky.         Cítiš vôňu lesa. O tomto  

               sú knihy.  

 

           Je to čaro vytvoriť si vlastný svet. Ako všetci vieme:  

            fantázii sa medze nekladú!  

V knihe môţeš byť ty tým hrdinom, ktorý zachráni krásnu princeznú 

a porazí strašného draka. V knihách zaţívaš rôzne dobrodruţstvá, lásku 

a odhaľuješ tajomstvá. Ja osobne zboţňujem knihy a veľmi rada čítam. 

Mám vlastnú zbierku kníh od jednej spisovateľky, ktorú obdivujem. Píše 

o dobrodruţstvách dievčaťa, ktoré je napoly človekom a napoly morskou 

vílou.  

 Podľa mňa sa bez kníh nedá ţiť. Pre mňa sú knihy neoddeliteľnou 

súčasťou môjho ţivota. Knihy mi dávajú múdrosť. Spisovatelia sú pre mňa 

umelci, ktorí vytvárajú príbehy plných zaujímavých bytostí.  

Petra Mindeková 

 

 Nikdy som sa nad tým veľmi nezamýšľala. Aţ dnes, keď mi pani 

učiteľka poloţila túto otázku. Čo pre mňa znamená kniha? Kniha je moja 

verná kamarátka. Kniha ma nezradí a neurobí mi zle.  
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Kniha je môj oddych a únik od  

kaţdodenných starostí. Dôleţitá  

súčasť môjho ţivota. S ňou preţívam  

nádherné príbehy. Je to môj svet  

fantázie, v ktorom môţem snívať  

a preniesť sa do iných období  

a krajín. Tieţ je to svet plný  

dobrodruţstva, oddychu  

a napätia. Záleţí od ţánru,  

ktorý práve čítam. V knihe  

mám svoju predstavivosť.  

To nie je film, ktorý mi  

presne nanúti scénu, ktorú iní  

natočia. 

 V dnešnej dobe si viacerí  

            z nás ani neuvedomujú,  

                         ţe knihy sú  

 

 

 
 

zaujímavejšie neţ hranie sa počítačové hry.  

 Na záver chcem dodať, ţe aj keby som  

mala neviem koľko učenia, kníh sa nikdy nevzdám. Na ne si nájdem čas 

vţdy. Bez nich si neviem prestaviť môj ţivot. 

Anička Stankovičová 

 

 Knihu čítam, keď sa nudím, keď som doma sama a počas svojho 

voľného času. Kniha ma ponorí do sveta rozprávok a fantázie. Kniha 

zväčšuje a rozširuje moju slovnú zásobu a rozvíja kreativitu. Pri 
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pravidelnom čítaní sa ocitnem v deji. Cítim, ţe som jeho súčasťou. 

Najdôleţitejšie je vybrať si knihu, ktorá človeka baví. Najradšej mám 

fantasy a dobrodruţnú literatúru. Hrdina prekonáva napriek 

nebezpečným nástrahám zloţité prekáţky, útočia naňho nadprirodzené 

sily a snaţí sa splniť poslanie. Práve som dočítala knihu Strom šťastia. Je 

to kniha plná dobrodruţstva a odhodlania. 

Čo dodať? O knihy sa treba starať a hlavne veľa kníh čítať! 

Dominika Obrtancová 

 

 Pre mňa knihy znamenajú chvíľu pokoja. Rada čítam FANTASY 

literatúru. Teraz mám rozčítanú knihu Princezná z Mesačného údolia od 

Elizabeth Goudgeovej. Je o Márii Merryweatherovej, dievčati ktorej 

zomreli rodičia, a preto musí precestovať veľkú diaľku za strýkom 

z tretieho kolena, sirom Benjamínom Merryweatherom. Mária cestuje so 

svojou opatrovateľkou a aj učiteľkou slečnou Heliotropovou a malým 

psíkom Wigginsom. Mária stretne rôznych ľudí: Mineta Loveday a jeho 

syna Robina, starého kňaza a Barnabáša Šarláta. Stretne aj zvieratká, 

napríklad kobylku Zimozeleň, na ktorej jazdieva, kocúra Zachariáša, 

ktorý píše labkami do popola, zajačicu Serenu, ktorú zachráni a psa 

Wrolfa, ktorý vyzerá ako lev, čo ju chce zjesť, ale v skutočnosti má „srdce 

zo zlata“. Mária sa na konci knihy vydá za Robina a stane sa princeznou 

a neskôr kráľovnou Mesačného údolia.  Čítam aj knihy pre dievčatá môjho 

veku, napr. kniha Prvý bozk od Anny Ludwigovej. Je o Nemke Charlotte, 

ktorá býva s mamou, sestričkou Norou a maminým priateľom Klausom, 

ktorý je neustále volá „Charlottka Karotka“. Chystajú sa na dovolenku ku 

Gardskému jazeru do Talianska. Charlotta sa veľmi neteší, no hneď po 

príchode stretne surfistu Leona, do ktorého sa zaľúbi. A zistí, ţe nie je 

jediná s trápnou prezývkou. Jeho brat ho totiţto volá „Uhorčička“. Do 

oboch kníh sa určite zamilujete. 

Timea Kočnerová 
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Zo sveta rozprávok a fantastických príbehov 
 

Ako sa bohatá rodina zmenila 

(realistická rozprávka) – 5.A 

 

Kde bolo tam bolo, ţila raz 

jedna hádavá rodina. Tá 

ţila v bohatom dome. 

Vedľa nich však ţila jedna 

veľmi chudobná rodina. 

Tá bola veľmi milá 

a nikdy sa nehádala. 

Chudobná rodina chodila 

na výlety a bohatá bola 

stále pri počítači.  

V jedno popoludnie sa stalo niečo veľmi zvláštne. Bohatá rodina  išla na 

výlet. Všetci z toho boli šokovaní. Nikto nevedel, čo sa s boháčmi stalo. 

Samozrejme, boháči išli na výlet do mesta, ale nebol to taký pekný 

rodinný výlet. Najprv išli do Auparku a kúpili si samé hlúposti a moderné 

oblečenie. Boli dokonca v kine a kúpili si aj 

iphony.  

Po tomto výlete sa predsa len čosi u nich 

zmenilo. Začali sa k sebe správať úplne 

inak. Boli na seba milí a takmer sa 

nehádali. Napokon sa bohatá rodina 

skamarátila s chudobnou rodinou. 

Pozvala ju na čaj a na výlety uţ 

chodili spolu.     

 



10 

 

O nevďačnom bačovi 

(fantastická rozprávka) – 5.D 

 

Kde bolo tam bolo, kde sa piesok lial 

a voda sypala, v malej chatrči ţil bača. 

Nemal veľa peňazí, ale dokázal vyţiť 

z jednej čarovnej veci, teda skôr pomocou 

jedného zvieraťa. Bola ním ovečka ktorá 

dávala vzácne mlieko a zlatú vlnu. Neďaleko 

v kráľovstve ţil kráľ.   

Bol to veľmi dobrý kráľ, ktorý bačovi 

daroval polovicu z jeho majetku. Bača však spyšnel a o ovečku sa prestal 

starať, veď ju uţ nepotrebuje. Lenţe jedného pekného rána, keď bača 

vyšiel z chatrče, ovečka tam uţ nebola. Zostal po nej iba jeden zlatý zub. 

Bača si pomyslel: ,,Nič to, niečo vymyslím.“ Poradil si a zub na trhu 

predal za 100 zlatých. Neskôr si našiel krásnu princeznú, no bola to 

nešťastná láska. Princezná ho pripravila o všetok 

majetok, a tak sa z neho opäť stal chudobný 

bača. Teraz často myslí na svoju dobrú ovečku 

a ľutuje, ţe sa k nej tak škaredo 

zachoval.    
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O kúzelníkovi Gargamelovi a poskokovi Lukystarovi 

(fantastická rozprávka) – 5.A 

 

Kde bolo tam bolo, bolo raz jedno 

kráľovstvo. Býval v ňom veľmi silný 

kúzelník. Volal sa Gargamel a mal 

pomocníka Lukystara. Lukystar bol 

veľmi zlý poskok.  

Raz sa Lukystar  

rozhodol, ţe  

Gargamelov poskok  

uţ nebude. Ten mu to  

ale nechcel dovoliť  

a preto museli  

bojovať. Dali si stávku, ţe kto vyhrá, dostane  

hrad. Súboj bol tesný, no  

napokon vyhral  

Lukystar. Lukystar tak ţil na zámku.  

Gargamel si tam zabudol svoju  

čarovnú paličku. Lukystar to  

vyuţil a paličkou premenil  

Gargamela na ţabu.  

 

Do ţaby sa ale zamilovala princezná Pipina a  

rozhodla sa, ţe ju pobozká. Po bozku sa Gargamel  

premenil na človeka a stal sa dobrým. 

 Gargamel s Piponou mali 400 detí a ţili šťastne aţ  

kým nepomreli.    
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O lenivých bratoch 

(realistická rozprávka) – 5.B 

 

 

 

 

Kde 

bolo 

tam 

bolo, ţila raz 

jedná dcéra, ktorá mala 

dvoch bratov. Tí boli veľmi leniví a nič sa im nechcelo. Ich 

sestra však bola veľmi usilovná a bratov dokonca obsluhovala.  

Jedného dňa však ochorela. Bratia nevedeli, čo robiť. Po troch hodinách 

vyliezania z postele nasadli na koč a išli do lekárne. V lekárni Dr. Max 

kúpili doktora ČOKO a šli naspäť domov. No kým prišli domov, všetky 

lieky po ceste vysypali. Povysávali ich a išli ešte raz do obchodu Dr. Max, 

kde kúpili tie isté lieky. Domov ich priniesli šťastní a bez chýbajúcej 

tablety. I vďaka týmto liekom sa sestra vyliečila. Všetci boli veľmi šťastní. 

Bratia uţ neboli tak leniví a o mesiac sa im narodil braček  Dţordţ. Ten sa 

ale podal na svojich bratov a tieţ bol veľmi lenivý.     
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Ako sa gymnastke splnil sen 

 

 Bolo raz jedno dievča, ktoré sa volalo 

Sabrina. Bola veľmi lenivá, ale 

šikovná. Jedného dňa sa pozerala na 

olympiádu v gymnastike a aj ona zatúţila 

byť gymnastkou. Povedala to svojej mame a tá 

s tým súhlasila. Na ďalší deň išla na prvý 

tréning. Do miestnosti prišla pani trénerka 

a predstavila Sabrinu ostatným gymnastkám. 

Sabrina si tam našla nové kamarátky. Jedno 

dievča ju ale nemalo rado. Volalo sa Timea. 

Timea nemala ţiadne kamarátky, len jednu, 

Leu, ktorá stále chodila po jej boku. Kamarátky 

Sabrine povedali, ţe Timea je veľmi pyšná, 

všetkým robí zle, a preto nemá nikoho. Keď začali trénovať, 

Timea sa postavila rovno pred ňu a povedala jej: ,,Toto je moje 

miesto, choď odtiaľto preč!´´. Sabrina sa s nechuťou a odporom 

postavila inam. Katarína jej ponúkla, ţe môţe trénovať pri nej. 

Po  tréningu pozvala Sabrinu ku sebe. Od tej chvíle boli 

najlepšie kamarátky.  

 Na druhý deň Sabrina ochorela a Katarína ju prišla 

navštíviť. Veľmi ju to potešilo. Sabrina bola chorá celý týţdeň. Po tomto 

týţdni sa pripravovala na ďalší tréning, ale ten nemali, pretoţe trénerka 

nemohla prísť. Namiesto tréningu na gymnastike si Sabrina urobila 

tréning doma. Spomenula si, ţe zajtra bude mať narodeniny a rodičia jej 

sľúbili spraviť prekvapenie. Sabrina sa uţ nemohla dočkať. V noci sa jej 

snívalo, ţe sa stala najlepšou gymnastkou na svete a vyhrala zlatú medailu 

na majstrovstvách sveta v gymnastike. Keď jej uţ-uţ mali dať medailu, 



14 

 

prebudilo ju dvojhlasné zvolanie: ,,Všetko najlepšie!´´ Sabrina sa 

zobudila, ale cítila sa smutná, pretoţe si nemohla dosnívať svoj 

prenádherný sen. Rodičia jej povedali, ţe ju v pivnici čaká 

prekvapenie. Bola to kladina a bradlá. Bol to jej veľký 

sen. Keďţe trénerka odišla na 

dovolenku, dievčatá mali 

gymnastickú prestávku. Sabrine to 

neprekáţalo. Kaţdý deň poctivo trénovala a neustále 

sa zdokonaľovala. Po týţdni prišla Sabrina na tréning 

a ukázala pani trénerke, čo všetko sa sama naučila. Trénerka 

bola veľmi milo prekvapená. O dva týţdne sa 

konali preteky a pani trénerka povedala 

Sabrine, ţe sa ich môţe zúčastniť ako 

náhradníčka. Zosmutnela, ale 

prisľúbila, ţe príde. Na ďalší deň, 

keď Timea skúšala dvojné 

salto, zvrtla sa jej noha, 

spadla a nohu si zranila. Výron. Veľmi ju to 

bolelo, a tak na preteky nemohla ísť. Pani 

trénerka oznámila Sabrine, ţe nastúpi na 

preteky. Sabrina tvrdo drela a drela.  

 Preteky sa konali uţ o jeden týţdeň. V deň 

pretekov bola Sabrina veľmi nervózna. Prvým 

gymnastickým cvikom, ktorý mala predviesť bol 

preskok. Skončila na druhom mieste. Nasledovalo prostné. Tu 

sa umiestnila na treťom mieste. Nakoniec nasledovali 

bradlá a kladina. V nich bola najlepšia. Hoci výsledky boli 

veľmi tesné, získala zlatú medailu. Jej sen sa stal skutočnosťou.  

Veronika Kuricová 
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Kráľovná Vody 

 

 V tých najväčších hlbinách morí, kde ľudské oko nikdy nenakukne, 

ţije kráľovná morí, ktorá ovláda všetky deje v moriach a oceánoch na 

celom svete. Aj keď mala všetko čo 

chcela, chýbal jej pohľad na jej 

rodnú pláţ, ktorá jej veľmi chýbala. 

Najskôr ţila tam so svojou rodinou, 

ešte pred tým, ako sa musela 

vydať za toho, kto jej bol v ţivote 

súdený. Kráľovnou vody sa 

stala, keď mala osemnásť rokov. 

Zo začiatku bola veľmi smutná 

a nevedela sa naučiť ovládať 

a riadiť všetky moria a oceány. 

Chcela to celé vzdať, ale vďaka 

svojej milovanej sestre bola vţdy 

odhodlaná pokračovať a spraviť všetko na jednotku. Jej sestra zomrela, 

keď mala osem rokov pri zúrivej búrke na ich ostrove. Kráľovná za ňou 

veľmi smútila, ale snaţila sa prekonávať samú seba, aby sa cez túto stratu 

preniesla. Tento prístup jej pomohol k tomu, ţe všetko v mori vykonávala 

dokonale, plnila si svoje povinnosti aţ neskutočne bez chyby, aţ kým jej 

neprišlo smutne za domovom. Vtedy sa všetko pokazilo. Na viaceré 

ostrovy nabúralo pár cunami. Niektoré z jej priateliek ju upozornilo na jej 

povinnosti v mori, ale ona ich prestala počúvať a snaţila sa nájsť cestu na 

svoju pláţ. Napokon sa všetci priatelia, známi i manţel zhodli na tom, ţe 

kráľovná bude musieť navštíviť svoj domov a načerpať ďalšie sily na 

vládnutie vode.  
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 Kráľovná sa vydala na dlhú cestu domov. Pri plavbe okolo malého 

ostrovčeka stretla delfínov, ktoré ju pár dni sprevádzali na jej ceste. 

Dozvedela sa o nich veľa zaujímavosti, o ich pravidelnej kaţdoročnej ceste 

na Madagaskar a o tom, ako tam ţijú. Uznala, ţe ako kráľovná vody toho 

o nich veľa nevedela. Sľúbila im, ţe ich čoskoro príde navštíviť. O pár dní, 

keď uţ bola veľmi blízko svojho 

domova, nadobudla 

zvláštny pocit vo svojom srdci. Bol 

to pocit úľavy, na ktorú toľko 

rokov čakala. „Uţ tam skoro 

budem,“ hovorila si a čoraz viac sa 

blíţila k svojmu domovu. O pár 

minút uţ vyliezala na breh na 

svojom ostrove. Taká šťastná 

ešte nikdy nebola a sama vedela, 

ţe je to len začiatok jej 

pobytu doma. Keď zbadala svoju 

mamu, rozbehla sa k nej 

s najväčšou radosťou na 

svete. „Ahoj, zlatko, tak veľmi si mi chýbala!” zvolala jej mama s láskou 

v hlase. A vrúcne sa objali.  

 Počas prvého dňa oddychovala, počúvala ţblnkajúcu vodu na 

rodnom ostrove a rozmýšľala nad delfínmi, ktoré ju sprevádzali po ceste 

sem. Uvaţovala, či uţ aj ony dorazili na svoj vytúţený Madagaskar. Po 

chvíli sa šla prejsť do svojej obľúbenej jaskyne, do ktorej chodila spolu so 

svojou sestrou. Našla tam ich jaskynné maľby a spomenula si na časy, keď 

sa snaţili napodobňovať Indiánov: vyrábali si luky a šípy, spievali si 

indiánske pesničky, ktoré ich naučil ich otec a tancovali okolo ohníka. 

V návale spomienok sa veľmi rozľútostila a spustil sa jej z očí vodopád sĺz. 

Vyšla z jaskyne a vrátila sa do malého domčeka na pláţi, v ktorom ju 
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čakali mama s otcom, ktorí ju mali veľmi radi. Boli na ňu veľmi pyšní, 

hoci ona sama nerozumela, prečo práve jej zverili takú zodpovednú úlohu, 

byť kráľovnou vody. „Kde si bola?” spýtala sa jej mama. „Bola som 

v jaskyni, v ktorej som sa kedysi hrávala.” Vyrozprávala rodičom záţitky 

a príhody, ktoré v jaskyni so sestrou. Ako-tak rozprávala, 

začala si pomaličky uvedomovať, ţe sa musí vrátiť 

späť do mora, ujať sa povinností kráľovnej vody 

a začať vykonávať všetky svoje úlohy čo najlepšie, 

ako ich vykonávala uţ predtým.  

 Prišlo ráno. Rozlúčila sa so svojimi rodičmi 

a vyrazila na cestu. Po niekoľkých hodinách 

plávania v mori skúsila zavolať na svojho 

najlepšieho priateľa. Neozval sa. Na ceste do 

kráľovstva musela vyriešiť niekoľko problémov: 

musela zachrániť delfína, ktorému sa zasekla plutva pod skalou. A hoci to 

spočiatku vyzeralo veľmi beznádejne, pouţila schopnosti kráľovnej vody 

a bola vďačná rodičom za to, ţe môţe riadiť vodu a zachrániť delfína. 

Delfín sa kráľovnej vrúcne poďakoval za záchranu a chvíľku ju sprevádzal 

na jej ceste. Keďţe bol veľmi unavený, kráľovná sa mu poďakovala 

a poţiadala ho, aby sa vrátil domov a oddýchol si.  

 Kráľovná sa pomaličky blíţila k svojmu domovu. Z diaľky ho uţ 

matne videla. Zacítila jeho vôňu. Uvedomila si, ţe aj tento domov je veľmi 

chýbal. „Kráľovná sa vracia!” ozývalo sa celým vodným kráľovstvom. 

Všetci sa z toho veľmi tešili a kaţdý ju chcel privítať. I samotná kráľovná 

mala veľkú radosť z toho, ţe ju všetci vítajú a obdarúvajú úsmevmi 

a výkrikmi. Aţ neskôr si uvedomila, ţe jej ľud sa tešil najmú z toho, ţe sa 

k nim vrátila a nerozhodla sa ostať ţiť na svojej rodnej pláţi. Kráľovná 

pochopila, ţe i tu môţe byť šťastnou tak, ako by bola šťastnou na rodnej 

pláţi, vďaka láske a úcte jej ľudu, ktoré jej preukazovali.  

Klára Knapcová 
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O muţovi, levovi, kráľovi a tehličke zlata 

  

 Bolo raz jedno mesto, v ktorom ţil jeden chudobný muţ so ţenou a tromi 

deťmi. Tento muţ bol ako kaţdý iný, chodil do práce, ale mal malý plat. Muţ a 

jeho rodina ţila s posledného, pretoţe muţ nedostal výplatu uţ tri mesiace. 

Teraz, počas štvrtého mesiaca mal dostať všetko zaplatené. Dostal. Ale nedostal 

peniaze, leţ tehličku zlata.  

 Pri ceste domov išiel po moste, pod ktorým mal kráľ v klietke leva. Lev 

zaručal, muţ sa zľakol a tehlička zlata mu spadla do jeho klietky. Muţ sa cítil 

bezradný. Nevedel, čo má doma povedať. Rozhodol sa zaklamať. Doma ţene 

povedal, ţe výplatu ešte stále nedostal. Na druhý deň ráno zobral všetky svoje 

úspory a kúpil za ne toho najkrajšieho holuba. Prišiel k mostu, postavil sa na 

klietku, pustil do nej holuba a on sám skočil hneď za ním dovnútra.  

Pokým sa lev zaujímal o holuba a                                                  

snaţil sa ho uloviť, muţ zobral  

tehličku zlata a snaţil sa utiecť  

z klietky von. Ako-tak vyliezal,  

všimol si ho jeden z kráľových  

stráţcov. Okamţite utekal kráľovi  

oznámiť, čoho sa stal svedkom.  

Muţ prišiel spokojne domov, ţene  

dal zlatú tehličku a spokojne sa uloţil  

k spánku. Na druhý deň, skoro ráno, prišli  

do domu muţa stráţe a odviedli ho ku kráľovi.  

Kráľ nevedel pochopiť, ako sa dokázal muţ  

z klietky s levom zachrániť a zobrať  si pritom aj  

tehličku zlata so sebou. Muţ mu odpovedal: „Holub,  

môj pane, holub ma zachránil.“ A vyrozprával kráľovi  

celý príbeh. Kráľovi sa zmýšľanie a dôvtip muţa zapáčil,  

a miesto udelenia trestu za vkradnutie sa do kráľovskej  

klietky, ho odmenil – urobil z neho svojho radcu.  

                                                        Jakub Janţo    
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Výlet 

 

       Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno mesto a za 

ním ďalšie menšie mestečko a za ním dedinka, 

v ktorej sa mali všetci ľudia radi. Jedného dňa sa 

rozhodli, ţe pôjdu chlapci z tejto dedinky spoločne 

stanovať do lesa. Všetci sa nachystali a zbalili si 

potrebné veci. Len chlapec menom Kubko nie. On mal síce plný ruksak aj 

igelitku, ale stále ho nikto nevidel pri tom, aby si balil so sebou veci, ktoré 

si balili jeho kamaráti. Všetci si mysleli, ţe nie je nachystaný. Hovoril si: 

„Mám vetrovku, baterku, fotoaparát, zápalky aj stan. Ešte potrebujem 

spacák. Ale kde som ho len odloţil?“ Hľadal, hľadal a zrazu ho našiel. 

Zbalil si ho a vyšiel von ovešaný taškami.  

 Keď sa zjavil pred domom, kamaráti sa smiali nad toľkými 

taškami, ktoré si so sebou do lesa plánoval zobrať. Jemu to nevadilo. 

Povedal, aby uţ šli, nech sa na miesto dostanú pred západom slnka.  

 Keď prišli na stanné miesto, začali svoje veci vybaľovať. Naraz 

Janko zvolal: „Ja som si zabudol deku!“ Kubko sa usmial a upokojil ho 

slovami, ţe on má dve a jednu mu poţičia. Neskôr sa rozhodli, ţe si 

rozloţia oheň. Hľadali zápalky. Kubko sa usmial a podal im svoje. Zaloţili 

si oheň a utáborili sa vôkol neho. Neustále sa rozprávali, aţ padla noc 

a oni sa pobrali spať. Vtom sa zrazu začali ozývať okolo nich nejaké divné 

zvuky. Chlapci sa triasli od strachu. Naokolo bola tma ako vo vreci. Všetci 

sa veľmi báli. Ani nemukli. Akoby aj dýchať prestali. Iba Kubko sa nebál. 

Vytiahol baterku a išiel sa pozrieť, čo ich to máta. Z ničoho nič naňho 

vyskočil malý biely zajko. Všetci sa začali smiať. Zajko sa zľakol a ušiel. Po 

tejto príhode sa všetci uloţili k spánku a v duchu Kubkovi ďakovali za to, 

ţe sa tak dobre na výlet nabalil. 

Martin Vitáloš 
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Netvor v kráľovstve 

 

     Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, kde sa 

piesok lial a voda sypala, bolo jedno kráľovstvo. Toto kráľovstvo bolo 

veľmi zvláštne, pretoţe tam vládol smútok a strach. Obyvatelia sa v noci 

báli vychádzať zo svojich príbytkov. Ţil tam jeden 

netvor, ktorý zabíjal obyvateľov tohto kráľovstva. 

Nikto nevedel, čo je ten netvor zač a ani ako vyzerá. 

Kráľ nevedel, čo má robiť. Uţ na netvora poslal 

niekoľko svojich najlepších poľovníkov, ale ani 

jeden neuspel. 

     Jedného dňa, predstúpil pred kráľa 

jeho syn so ţiadosťou, aby mohol ísť zabiť 

toho netvora on. Kráľ to najskôr odmietal, 

ale nakoniec povolil, pretoţe mal svoje kráľovstvo 

veľmi rád. Princ sa rozlúčil a vybral sa na lov. Dlho 

putoval lesmi, zaţíval zimu aj hlad, aţ sa mu nakoniec podarilo netvora 

vystopovať. Princ zistil, ţe je to veľký vlk, a tak sa rozhodol prichystať 

naňho pascu. V lese objavil menšiu jaskyňu, ktorú preskúmal a zistil, ţe 

jaskyňa má len jeden vchod. Dal do nej kus mäsa. Čakal, kým ho vlk 

nezacíti a nepríde do jaskyne. Keď uţ tam vlk prišiel zjesť mäso, princ 

zavalil jaskyňu veľkým kameňom, a tak v nej vlka uväznil.  

     Princ sa vrátil k svojmu kráľovskému otcovi a oznámil mu, ţe netvor 

je zničený. Podrobne mu porozprával, ako sa mu podarilo nad netvorom 

zvíťaziť. Šťastný kráľ dal hneď rozhlásiť túto novinu do celého kráľovstva. 

Toho dňa všetci obyvatelia kráľovstva dlho hodovali, oslavovali princa a uţ 

sa nebáli vyjsť zo svojich príbytkov. Odvtedy uţ nikto nikdy tohto netvora 

nevidel. 

Mário Beňuš 
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Nový domov 

 

 Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden les, ktorý sa ľudia 

rozhodli vyrúbať. V tom lese ţil veľký zdravý smrek, ktorý sa 

rozhodol zachrániť si ţivot a z lesa ujsť. Vytrhol svoje mohutné 

korene a pobral sa nájsť si nový domov. 

Ako tak išiel lesom, stretol vtáčika, ktorý zaštebotal: 

„Smrek, kam ideš?“ „Ľudia nás začali vyrubovať, idem si 

nájsť nový domov,“ odvetil smrek. Vtáčik si uvedomil, ţe aj 

on príde o svoj domov, a tak sa spýtal: „Mohol by som sa 

pridať?“ „Jasné, prečo nie? Pôjdeme opačným smerom ako 

prichádza ten strašný zvuk,“ povedal smrek a tak pokračovali 

spolu. Išli a išli, aţ kým celkom nevyšli z lesa. Lenţe na konci 

doliny bolo obrovské betónové mesto. „Za tým mestom je ďalší les,“ 

povedal vtáčik, „budeme tadiaľ musieť prejsť.“ „Musíme byť nenápadní,“ 

povedal smrek, „počkáme do noci.“ A tak vtáčik a smrek čakali, aţ kým 

nebola noc a mesto neutíchlo. Pomaly prechádzali tmavými uličkami. Mesto 

bolo také veľké, ţe pri rozvidnievaní sa boli len v jeho strede. Strom aj vtáčik 

boli veľmi smädní a unavení. V betónovej dţungli nebola nikde studnička ani 

potôčik, z ktorého by sa napili. Napokon našli v centre mesta fontánu a 

strom zapustil svoje korene do zeme aby sa napil. Kým dopil, uţ bol deň a 

ľudia začali vychádzať von. Boli očarení krásou a vôňou stromu, lebo si od 

zelene úplne odvykli.  

Smrek pripustil, ţe to nie je aţ také zlé miesto a ľudia sa k nemu správali 

dobre a polievali ho. Vtáčik teda vytriasol semienka, čo nazbieral cestou a z 

nich začala vyrastať trávička. Ľudia si uvedomili, ţe v meste chýba zeleň. 

Rozhodli sa presunúť parkoviská do podzemia a vysadiť stromčeky. Okolo 

smreka časom vyrástol oddychový parčík s vtáčikmi a veveričkami. Napokon 

všetko dobre dopadlo. Ako to uţ býva, na kostole zazvonil zvonec a rozprávky 

bol koniec.  

Lukáš Majer 
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Keď nás kopne múza... 

tvoríme báje 

 

Vznik sopiek 

 

 Kedysi dávno na svete nebolo nič iné ako 

zvieratá a Boh piatich ţivlov, ktorý sa volal 

Résus. Résus bol osamelý a nechcelo sa mu vládnuť všetkým ţivlom. Preto 

ţivly rozdelil zvieratám. Vodu dal starému krokodílovi, zem múdremu 

nosoroţcovi, rastliny dal bystrému chameleónovi, vzduch veľkému 

albatrosovi a zostal mu oheň. Résus sa dlho rozhodoval medzi vlkom 

a levom. Napokon sa rozhodol, ţe oheň nedá ani jednému z nich, ale dá 

ho na starosť prefíkanej hyene. Hyene sa však ţivel nepáčil. Sťaţovala sa, 

ţe s takým ţivlom nemôţe tvoriť. Nosoroţec mohol formovať zem, doliny 

a vrchy. Krokodíl utváral rieky, jazerá a moria. Chameleón zas tvoril 

pralesy, lesy a lúky. Albatros vlastnil oblohu a vytváral oblaky a vzduch. 

Résus sa zamyslel. Hyene povedal, ţe aj ona môţe s ohňom tvoriť – sopky 

so ţeravými a horúcimi krátermi. Hyena bola prekvapená, keď jej to 

prezradil. Zamyslela sa, 

potešila sa a odišla. 

Tvorila sopky všade tam, 

kde ešte nevládli ostatné 

zvieratá a ţivly. Preto 

sopky a ich bratia, sestry 

dodnes stoja na 

zaujímavých miestach. 

 

Jonáš Urbaník 
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Vznik Veľkého a Malého Rozsutca a sochy prosiaceho Mnícha 

 

 Ţivot chlapcov Veľkého a Malého Rozsutca sa odohrával v rodine 

Malej Fatry. Chlapci boli dobrí, múdri, pekní a milí. Jedného dňa sa do 

Veľkého Rozsutca zaľúbila zlá víla. Presnejšie, zaľúbila sa do Jánošíkovho 

pokladu, ktorý bol ukrytý v útrobách Veľkého Rozsutca. Chlapec, Veľký 

Rozsutec, neveril, ţe v skutočnosti neľúbi jeho. On mal veľmi milé a dobré 

srdiečko. Brat Malý Rozsutec i mať mu dohovárali, aby si dobre premyslel, 

či naozaj zlú vílu ľúbi. Napokon skonštatoval, po dlhom uvaţovaní, ţe asi 

majú pravdu. Víla to začula. Nahnevala sa. A všetkých premenila na 

vrchy.  

To všetko videl mních a začal prosiť zlú vílu, aby zrušila kliatbu. Víla sa 

nahnevala a aj jeho premenila na kameň. Od tej doby stojí socha, 

pripomínajúca prosiaceho mnícha, na začiatku Vrátnej doliny. A stojí tam 

dodnes.  

Ondrej Muráň 

Veľký Rozsutec 

Malý Rozsutec 
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Lu a Lil 

 

 Na počiatku nebolo nič, len Lu. Lu bol malý 

plamienok. Jeho smiech stvoril slnko, jeho plač 

stvoril dáţď, hnev blesky a smútok mesiac. Raz sa 

Lu prechádzal po svete a zistil, ţe mu je tam 

samému smutno. A tak išiel a premýšľal, aţ 

zazrel na zemi malú kaluţ vody. Z nej 

stvoril Lil. Lil teda bola malá kvapka. Lu 

bol šťastný, ţe uţ nie je sám 

a spoločne s Lil začali 

dotvárať svet. Na svete začali postupne vyrastať 

stromy, kry, byliny, kvety... Ale i tak im stále 

niečo chýbalo... Lu uvaţoval, ţe tak ako stvoril z vody Lil, 

mohol by z vody stvoriť aj iné ţivé bytosti. A tak 

stvoril ľudí. A konečne neboli na svete len oni dvaja...   

Lucia Mazáková 

 

Prečo sa Slnko s Mesiacom strieda 

 

 Raz, keď nebolo ţiadnej 

rastliny, zvieraťa, keď nebol 

deň ani noc, ţila jediná osoba. 

Bola osamelá a vţdy sa 

modlila k Stvoriteľovi, aby jej 

dal aspoň jedného spoločníka.  

Stvoriteľ jej dal krásne 

dievča. Pomenoval ju Hviezda. 

Človek bol šťastný. Stvoriteľ 
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človeku prisľúbil, ţe vytvorí i ďalšie osoby, ale nie zadarmo. Človek musel 

spolu s Hviezdou byť na oblohe a dávať pozor, čo sa vôkol deje. Stvoriteľ 

vytvoril Mesiac. Mesiac spolu s Hviezdou 

vyšli na oblohu. Stvoriteľ vytváral ďalších 

ľudí, kým Mesiac a Hviezda tancovali 

veselo spolu na oblohe. Mali sa veľmi radi. 

Aj človek bol šťastný, pretoţe uţ mal 

okolo seba priateľov. Mesiac a Hviezda 

riadili oblohu, takţe na zemi bola stále 

tma a ľudia na zemi sa začali proti nej 

búriť. Stvoriteľ stvoril Slnko. Slnko 

a Mesiac sa ale nemali radi. Mesiac chcel, 

aby bolo viac tmy ako svetla a Slnko 

chcelo viac svetla ako tmy. A ešte sa hádali 

o Hviezdu. Kaţdý deň sa medzi sebou hašterili. 

Hviezda sa ich snaţila uzmieriť, no nedarilo sa jej to. Obrátila sa na 

Stvoriteľa, aby on rozhodol. Stvoriteľ rozhodol, ţe raz na oblohe bude 

Slnko a druhýkrát Mesiac s Hviezdou. Slnko s tým nesúhlasilo, aj ono 

chcelo mať pri sebe Hviezdu. Napokon sa Slnko podriadilo príkazu 

Stvoriteľa a odišlo. Na zemi zase zavládla tma. Stvoriteľ musel Slnko 

privolať a prehovoril k nemu: „Ak máš, Slnko, rado Hviezdu, obetuješ 

svoje šťastie za jej a necháš ju šťastnú s Mesiacom na nočnej oblohe.“ 

Slnko chcelo, aby bola Hviezda šťastná a prijalo rozhodnutie, ţe sa 

s Hviezdou uţ nikdy neuvidí. Keď svieti Slnko, Hviezda s Mesiacom 

odpočívajú, keď Slnko odpočíva, Hviezda s Mesiacom 

svietia...  

Veronika Martyneková 
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Ako vznikla na Zemi voda 

 

 Po vzniku Zeme sa bohyňa zeme Emi prechádzala po zemi a zistila, 

ţe tam niečo stále chýba. Totiţ na zemi nebolo ani trochu vody. Keď to 

zistila, ihneď dala zvolať všetkých ostatných bohov. Ani jeden boh s tým 

však nemohol nič urobiť. Keď sa Emi spýtala boha hviezd Ertesa a boha 

zeme Orsephusa, kto je boh vody, on jej odpovedal, ţe to je Aquantis. Keď 

Emi začula jeho meno, ihneď vedela, ţe to nebude také jednoduché. 

Aquantis bol totiţ známy tým, ţe bol hrozne tvrdohlavý a nič neurobil 

zadarmo. Emi aj napriek tomu neprestávala veriť, ţe sa jej plán s vodou  

 

podarí. Hneď na druhý deň poslala svojich sluhov s veľkým mnoţstvom 

darov za ním. Lenţe sluhovia sa vrátili so všetkým s čím za ním prišli. Emi 

sa napokon rozhodla, ţe za ním pôjde sama. Po dlhom rozhovore a 

vyjednávaní jej Aquantis povedal, ţe vodu jej dá iba vtedy, ak z neho 

spraví Boha Zeme a vydá sa za neho. Emi napokon súhlasila. Aquantis 

daroval Zemi vodu, on sa stal Bohom Zeme a Eminým manţelom. 

Z bývalého Boha Zeme, Orsephusa a jeho blízkych sa stali prví ľudia na 

Zemi.    

Katarína Matysová 
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Ako vznikol vrch Dubeň 

 

 Ľudia z Budatína boli vţdy hrdí na hrad, ktorý sa pýšil nad ich 

pekným mestečkom. Zádubčania im tento hrad závideli. Chceli ho 

ovládnuť. Ich vojny sa ale nepáčili bohovi hôr Ludvíkovi. Neznášal ľudskú 

závisť. Preto rozmýšľal, ako 

tieto vzájomné boje zastaviť. 

Najprv hovoril ľuďom 

o tom, ţe boj nemá zmysel, 

ale ľudia ho nepočúvali. 

Ludvík sa nahneval. Bojom 

nebolo konca kraja. Ludvik 

svojimi veľkými rukami 

zdvihol zem do takej výšky, 

ţe sa cez ňu nikto nedostal a vytvoril kopec. Kopec pomevali ľudia 

Dubňom, aby Zádubčania znovu neviedli vojny.  

Matúš Majer 

 

Vznik ročných období 

 

  Bola raz jedna ţena, ktorá sa volala Janux. Narodila sa 

jej dcéra Exéda. Keď bola Exéda pri mame, tak bolo všade 

navôkol slnečno a teplo, ale keď sa od mamy vzdialila, nastala 

zima a pršalo. Keď dcéra vyrástla, išla na lúku zbierať kvety. 

Zahliadla tam pekného mládenca menom Unux. Exéda sa 

doňho ihneď zamilovala a Unux jej lásku opätoval. O mesiac 

bola svadba. Rozhodli sa, ţe pôjdu spoločne na svadobnú cestu 

– cestu okolo celého sveta. Pritom si nájdu miesto, ktoré sa im 

bude najviac páčiť a tam sa usadia. Exéda súhlasila, rozlúčila sa  



28 

 

s mamou a prisľúbila, ţe ju bude často navštevovať. 

S odchodom Exédy v krajine nastal pochmúrny čas – 

začala sa jeseň. Keď bola Exéda uţ veľmi ďaleko od svojej 

rodnej krajiny, v krajine začalo sneţiť – začala sa zima. 

Keď sa Exéda rozhodla navštíviť matku a pribliţovala sa 

ku rodnej krajine, začali všade kvitnúť kvietky, pučať 

stromy – začala sa jar. Po zvítaní sa Exédy s maminou 

nastalo príjemne teplo, slnečno a vtáčiky čvrlikali – 

začalo sa leto. A takto sa to opakovalo rok čo rok. A tak vznikli ročné 

obdobia. 

Tamara Zimová 

 

 

Ako vznikla voda, vzduch, stromy a zem 

 

 Kedysi dávno bola Príroda ţenou Kráľa skál. Príroda chcela mať 

dieťatko. Kráľ skál bol smutný, ţe všetko okolo neho má takú istú farbu. 

Príroda chcela povedať Kráľovi, ţe túţi po dieťati, ale on ju odmietol 

vypočuť. A tak sa mladá Príroda raz v rúšku tmy vytratila zo skalného 

hradu. Keď vyšla von a uvidela tie šedé skaly, nečudovala sa kráľovi, ţe 

bol smutný. Chcela sa obrátiť, ale vtom si všimla, ţe pod jej nohami sa 

začala zelenieť tráva. Hneď všetko pochopila. Rozbehla sa a prebehla celý 

svet. A celý svet sa zazelenal. Keď to zočil Kráľ skál, srdce mu od radosti 

v hrudi poskočilo. Hneď ako sa Príroda vrátila späť, ju kráľ vypočul a jej 

prosbe vyhovel. A Prírode sa narodili toľko vytúţené deti: voda, vzduch 

a stromy. 

Monika Nováková 
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Prečo anjelov nevidíme 

 

 Medard sa zamiloval do krásnej Matildy a ona mu jeho lásku 

opätovala. V deň, keď sa mali vziať, Matildu chladnokrvne zavraţdili. 

Medard v sebe nosil neopísateľný smútok a začal týrať sám seba. Nepil ani 

nejedol. Bohyňa Mágia, ktorá bola kedysi do Medarda zamilovaná, sa 

spýtala, ako mu môţe pomôcť. On jej povedal, ţe pomôcť mu môţe len 

vtedy, ak by bola 

schopná vrátiť jeho 

Matildu medzi ţivých. 

Mágia, ktorá bola 

viazaná láskou, zašla 

za Smrťou 

a poţiadala ju 

o láskavosť. Smrť 

súhlasila. Avšak bola 

veľmi prefíkaná a mala 

s Matildou svoje plány. Obdarovala ju nebeskou krásou a zlatými krídlami. 

Nie však preto, ţeby ju mala rada, ale keby sa o jej kráse dozvedeli 

smrteľníci, neváhali by sa medzi sebou zabíjať a jej krajina by sa 

zväčšovala a zväčšovala. Poslala Matildu do sveta. Ako predpokladala, 

ľudia sa medzi sebou, kvôli nej, začali zabíjať. Niečo sa ale zmenilo, s čím 

Smrť nepočítala. Zo všetkých, ktorí sa navzájom zabili, sa stávali anjeli. 

Vojny tak boli ešte krvavejšie a anjelov stále viac a viac pribúdalo. Mágia si 

uvedomila svoju chybu. Pochopila, ţe vzkriesením Matildy prestali ľudia 

na zemi zomierať, a preto sa stávali anjelmi. Mágia všetkých anjelov 

premenila na neviditeľných. Vojna sa ako zázrakom zastavila. Ľudia sa 

medzi sebou prestali zabíjať. Anjeli ostali neviditeľnými.  

Terezka Copláková 
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Baobab a palma 

 

 Palma bola typická Afričanka. 

Čokoládová pleť, tmavé oči a havranie 

vlasy. Bola to dcéra Stvoriteľa a Oázy. 

Mohla mať všetko, o čo poţiadala. 

Namiesto prepychu, v ktorom bývala, 

dávala prednosť návšteve lesa. Milovala 

stromy. Medzi nimi rada oddychovala. 

Jedného dňa pri prechádzke lesom uvidela 

chlapca. Kráčal oproti nej a zastal priamo 

pred ňou. „Ako sa voláš?“ opýtal sa. 

„Palma. A ty?“ „Baobab.“ Predstavili sa. 

Chvíľu stáli a hľadeli na seba. Hneď bolo jasné, ţe sú pre seba ako 

stvorení. Prehodili spolu ešte pár slov a dohodli sa, ţe sa ešte spolu 

stretnú. Takto sa začali spolu pravidelne stretávať a láska medzi nimi 

prekvitala.  

Po nejakom čase si Stvoriteľ všimol, ţe Palma nie je doma čoraz častejšie 

a rozhodol sa prenasledovať 

ju. Tak zistil, ţe sa stretáva 

s Baobabom. Uvidel ho 

a veľmi sa nahneval. Chcel 

Palmu chrániť, preto 

schmatol Baobaba, zastrčil ho 

zeme a premenil ho na strom. 

Palma zo ţiaľu zapustila 

korene a tieţ sa premenila na 

strom. Ostala stáť vedľa neho. Svojou korunou sa dotýkala jeho konárov. 

Stvoriteľovi sa to nepáčilo. Zo zlosti, čo sa s Palmou stalo, nechcel  
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pristúpiť na to, aby takto ostali obaja vedľa seba stáť, ako víťazi. Preto 

ich rozdelil. Palmu zasadil ku svojej matke Oáze a Baobaba nechal 

prevráteného v nehostinnej prírode.  

Terezka Copláková 

 

 

Zmiešaný les 

 

 Kedysi dávno ţili stromy oddelene. Listnatým stromom vládol 

praotec Dub. Dub mal troch synov. Najstarší, Javor, mal krásne listy a bol 

veľmi pyšný. Prostredného volali Agát, pretoţe nádherne voňal, ale keď 

ho niekto nahneval, bolestivo ho popichal. A ten najmladší sa volal Topoľ. 

Bol síce štíhly a vysoký, ale nebol ničím výnimočný. Jednoducho bol 

samotár.  

Za veľkou skalou v druhom lese ţila kráľovná Borovica. Tá mala 

prekrásnu dcéru Jedľu. Bola najkrajším ihličnatým stromom široko-

ďaleko. Raz sa išla Jedľa poprechádzať do zakázaného lesa, pretoţe chcela 

vedieť, čo sa v ňom skrýva. V diaľke zazrela Topoľ, ktorý kráča 

a pozoroval ţivot vo svojom lese. Chvíľu sa spoza skaly naňho pozerala. 
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Nabrala odvahu a podišla ku nemu. Zarozprávali sa. Popritom si „padli do 

oka“. Čas plynul a ich láska zo dňa na deň rástla a rástla. Hoci ich láska 

bola veľká ani kráľovná Borovica, ani praotec Dub sa im nedovolili 

stretávať. Jedľa začala zo smútku chradnúť a slabnúť. Aj ihličie jej začalo 

opadávať. V tom čase Topoľ uţ vymýšľal plán, ako presvedčiť praotca 

Duba o tom, ţe ich stretnutia nie sú pre nikoho nebezpečné. Keď kráľovná 

Borovica videla, ako sa jej dcéra trápi, bolelo ju to. Šla i ona za praotcom 

Dubom a dohodla sa s ním, ţe sa ich deti môţu i naďalej spolu stretávať. 

Uzhodli sa na tom, ţe im v ich láske nebudú brániť a odstránili skalu, 

ktorá lesy delila.   

A tak uţ skala nebola prekáţkou medzi lesmi. A odvtedy ihličnaté 

a listnaté stromy ţijú spolu. 

Annamária Fedorová 
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Rieky v parku 

 

 Kedysi dávno v okolí nejakého parku sa diali divné veci. Ľudia 

nevedeli o čo ide. Vedci skúmali a taktieţ nevedeli, čo sa tam deje. Raz sa 

išli piati kamaráti pozrieť do tohto parku. Vedeli, ţe sa tam dejú divné 

veci, ale zvedavosť bola silnejšia ako strach. Chceli zistiť viac o tých 

divných veciach. Keď vošli do parku, mysleli si, ţe sa ocitli v inej dimenzii. 

Lietali tam kone s jedným rohom na čele. A vôbec, všetko tam bolo iné. 

Namiesto stromov tam boli lízanky, vysoká tráva bola z cukrovej vaty, 

ihriská  z cukríkov a mláky z Coca-Coly. Jednoducho, iný svet. Dokonalý. 

Bola tam aj kráľovná. Mala krásne ruţové vlasy, prstene od výmyslu 

sveta, náhrdelníky – aj ona bola dokonalá. Jej meno bolo Jedna. Mala 

manţela Roţca. Keď sa kráľ a kráľovná dozvedeli, ţe v parku sú ľudia, 

vyľakali sa. Pýtali sa, ako je to vôbec moţné, pretoţe roky sa tu nikto 

neukázal. Piati kamaráti vysvetlili, ţe boli odváţni a do temného lesy vošli. 

Porozprávali im o vedcoch, ktorý park päť rokov skúmali a nič nezistili. 

Kráľovná priznala, ţe ich svet má tieţ len päť rokov a ţe moţno vznikol 
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práve kvôli tomu. Napokon sa všetci spriatelili. Chlapci sa dozvedeli, ţe 

kone s rohom na čele sa volajú jednoroţce po kráľovnej a kráľovi.  

Kráľ s kráľovnou sa i naďalej obávali, aby ich svet nikto neobjavil. Ich 

strach a obavy boli také silné, ţe kvôli nim aj plakali. Z ich plaču sa stali 

kvapky daţďa a keď sa veľmi rozľútostili, vôkol začali vznikať búrky.  

Kráľ a kráľovná si chlapcov veľmi obľúbili a preto im dali zázračnú moc. 

Vďaka nej uţ z nich nebudú len obyčajní ľudia. No upozornili ich, čo 

nesmú robiť, aby kráľa a kráľovnú neodhalili a neprišli i o svoju moc. 

Ibaţe kamaráti, ako inak, neposlúchli. Všetko, na čo ich kráľ s kráľovnou 

upozornili, všetko, čo im zakázali, všetko porušili. Keď kráľovi s kráľovnou 

hrozilo odhalenie, museli sa ochrániť sami a chlapcov premenili na rieky. 

Odvtedy je v parku päť riek, ktoré znázorňujú piatich zvedavých, ale 

neposlušných chlapcov.                                               Sophia Sibilová 

 

Vznik oceánov 

 

 Vo vesmíre bola planéta, ktorá sa volala Zem. Na Zemi vládol 

čarodejník. Vládol spravodlivo, ale našli sa aj takí, ktorí sa ho chceli zbaviť 

a zaujať jeho miesto. Tí, ktorí ho chceli odstrániť, mali čudné mená: 

Tichý, Atlantik, Indik a Severný. Pripravovali najväčší atentát na svete. 

Ako tak snovali plány, nevšimli si, ţe vo svojom tíme majú zradcu. Bol to 

Indik. Nechcel mať s atentátom nič spoločné a preto jedného dňa všetko 

čarodejníkovi povedal. Čarodejník sa veľmi nahneval a Tichého, Atlantika 

a Severného premiestnil na ich rodné miesta a tam ich premenil na vodu. 

Indikovi sa odvďačil tým, ţe ho od nich oddelil. Preto Indický oceán je 

pred ostatnými ukrytý i dodnes. Keďţe hnev Tichého, Atlantika 

a Severného doteraz neprešiel, niekedy sa snaţia vlnami cunami, 

hurikánmi, tajfúnmi, cyklónami a tuhými mrazmi zničiť svet. Zatiaľ však 

márne!                                                                   Marek Hruška 
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Slnko 

 

 Bolo raz jedno veľké oranţové vajce vo vesmíre. Po veľmi dlhom 

čase sa vyliahol z neho drak, ktorý mal neobyčajné schopnosti. Ako tak 

lietal vesmírom, zbadal zvláštnu planétu, na ktorej bola voda a ţivé 

bytosti. Zároveň si všimol na ţivých bytostiach, ţe sú vychudnuté 

a smutné. Drak, ktorý sa volal Alalék rozmýšľal ako rozveseliť týchto ľudí. 

Uvaţoval 40 dní a 40 nocí, keď mu prišla na rozum jedna myšlienka: 

„Veď tí ľudia majú okolo seba len samú tmu! Urobím im svetlo!“ 

Poobzeral sa a zbadal obyčajnú suchú hviezdu. Alalék vychrlil zo seba taký 

oheň na tú suchú hviezdu, ţe hviezda začala horieť a horí aţ doteraz. 

Alalék sa potešil, keď uvidel ľudí šťastných a zdravých. Odvtedy dáva 

neustále pozor, aby hviezda, ktorá dodáva na planétu svetlo a teplo, 

nikdy nezhasla.   

Natália Perrotová 
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Veles 

 

 V dávnej minulosti existovalo v škandinávskej 

oblasti mesto Swenor. V tomto meste bývala aj krásna 

Susu, ktorá pochádzala z kmeňa Wánov. Kmeň Wánov, 

dnes uţ vieme, patril medzi prvé slovanské kmene. Kmeň 

Wánov bol dlhodobo podrobený nadvláde Asionov. Kmeňu 

Asionov vládol mocný kráľ Aragon. Vojsk kráľa Aragona 

sa všetci báli, a preto ešte Wáni neodišli do inej krajiny, 

kde by sa im ţilo lepšie.  

 Susu bola nielen nádherná, ale aj šikovná pastierka dobytka či 

zberačka plodov. Mocný Aragon si ju vyhliadol za ţenu. „Do troch 

mesiacov sa stane mojou ţenou!“ vystatoval sa všade Aragon.  

Susu a celý kmeň Wánov boli z tohto Aragonovho rozhodnutia nešťastní. 

Všetci sa snaţili vymyslieť, ako Aragona preľstiť a Susu mu za ţenu 

nevydať. Jedného dňa sa zjavil ich boh Oslad a takto im riekol: „Susu 

a môj syn Veles zajtra 

preplávajú blízke more.“ 

„Preplávajú more?“ všetci 

sa začudovane pýtali. Wáni 

nesmeli predsa nikdy 

nastúpiť na loď.  

 „Dosť bolo rečí,“ 

ohradil sa Oslad, „ráno 

priveďte Susu na breh 

a môj syn ju tam bude čakať!“ Skoro ráno na brehu mora čakal nádherný 

byvol. Susu naň vysadla a odplávali na druhú stranu mora, pod Karpaty. 

V lesoch Karpát na nich uţ čakali pomocníci – malí škriatkovia, nazývaní 

Permoníci.  
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 Keď Aragon zistil, ţe Susu zmizla, bol veľmi nahnevaný. Týţdeň 

premýšľal ako Wánov potrestá. Skôr ako vyniesol trest, sa Veles vrátil so 

zlatom od Permoníkov. „Mocný Aragon,“ oslovil Vewles kráľa, „za 

kaţdého Wána, ktorého prepustíš za more, dostaneš kilogram zlata.“ Veles 

obchodoval s Aragónom. Chamtivému Aragonovi nebolo treba viac. 

Prepustil všetkých Wánov zo sluţby a tešil sa zo zlata. A tak Wánovia našli 

vďaka Velésovi nový domov v tajomných lesoch Karpát. Onedlho odišli 

z mesta Swenor aj Asionovia, pretoţe mocní bohovia sa hnevali na kráľa 

Aragona, ţe ľudí vymenil za zlato.  

 A takto sa predchodcovia Slovanov dostali do strednej Európy. 

Natália Beňadiková 

 

Slnečná sústava 

 

 V Mliečnej dráhe sú rôzne sústavy. V jednej z nich bola hviezda 

Slnko, ktorá svietila na svoje planéty, sestry: Venušu a Zem, bratov 

Merkúra, Marsa, Jupitera, Saturna, Urán a Neptúna. Planéty kedysi 

nevyzerali ako dnes. Mali ľudskú podobu. Veľmi rady sa spolu hrali, 

napríklad si hádzali meteority. Slnko sa tieţ chcelo hrať, lenţe nemohlo. 

Keďţe bolo ţeravé, tak sa nesmelo priblíţiť, pretoţe by ich roztavilo. Ale 

planéty sa aj tak so Slnkom rozprávali, a tak sa spolu priatelili a hrali: 
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planéty sa schúlili do klbka, boli v primeranej vzdialenosti od Slnka, začali 

okolo neho obiehať. Slnku to, ţiaľ, nestačilo...  

Raz sa Slnko rozhodlo, ţe na chvíľu odíde od svojich kamarátov 

k najbliţšej hviezde Proxime Centauri, aby sa s ňou pohralo. Keď sa však 

o tom dozvedeli všetky ostatné hviezdy Mliečnej dráhy, pridali sa k nim 

i ony. Hviezdy sa na oblohe začali spolu hrať. Bolo to krásne. Boli šťastné. 

Pri týchto svojich hrách zabudli na planéty a povinnosti voči nim. 

Planétam začala byť zima. Nedokázali urobiť nič iné, len sa schúliť do 

klbka a navzájom sa zohrievať. A čakať... 

Slnko, ktoré si na ne spomenulo sa napokon rozhodlo k nim vrátiť. Cítilo 

sa radostne a tešilo sa, ţe svojim kamarátkam, planétam, o svojom šťastí 

porozpráva. Jeho radosť sa však rýchlo pominula, pretoţe jeho priateľky, 

planéty, od zimy zamrzli so tvaru gulí. Najsmutnejšie na tom bolo, ţe 

Slnko nemohlo nič spraviť. Keby sa k nim priblíţilo, roztavili by sa. A tak 

Slnko zostalo v strede Vesmíru a pozorovalo okolité guľaté planéty. 

Merkúr bol k Slnku najbliţšie, pretoţe vţdy mal rád teplo. Za ním 
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nasledovali Venuša a Zem. Venuša bola k Slnku bliţšie a Slnko si aţ teraz 

všimlo, aká je krásna. Zem, ktorá bola tretia v poradí Slnko prekvapila. 

Začal na nej vznikať ţivot. Za ňou nasledoval Mars, ktorý ostal na Slnko 

nahnevaný tak veľmi, aţ celý sčervenal. Ďalším bol Jupiter, najväčší, 

s vytŕčajúcim okom, ktorým pozoroval, kedy sa Slnko vráti. Za ním stál 

Saturn, milovník prsteňov, a moţno preto si „pritiahol“ k sebe asteroidy 

a vytvoril si z nich tie najkrajšie prstence vo Vesmíre. Predposledným bol 

z jednej farby pestrofarebný Urán, ktorý mal rád farby a napokon, 

posledným bol Neptún, uplakaný, pretoţe mu bolo ľúto, ţe je najďalej od 

Slnka. 

Napokon všetko vlastne dobre dopadlo. Slnko si uvedomilo, ţe má 

zodpovednú úlohu, a preto spokojne ostalo svietiť v centre svojej sústavy, 

ktorá dostala po ňom meno Slnečná sústava. 

Grétka Trpišová    
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Ako lev stvoril svet 

 

 Raz, keď sa lev, kráľ zvierat, prechádzal po planéte, ktorej názov sa 

nám nepodaril zistiť, 

začal byť nepokojný. 

Uţ dávno stvoril 

slnko, Jupiter, 

Saturn a Pluto. 

Levova planéta bola 

podobná zemi, lenţe 

tam neboli oceány, 

len kocky. Samé 

kocky. Lev ţil 

s leviou a levíčatami, 

mäsoţravcami, 

bylinoţravcami a všeţravcami. Keď sa jeho nespokojnosť stupňovalal, 

povedal: „Stvorím viac planét, je ich tu málo!“ Deň  a to stvoril nové 

planéty. Usporiadal ich:  prvá planéta bude Merkúr, lebo podobný názov 

má obchod, v ktorom lev rád nakupoval nábytok. Druhú planétu 

pomenoval Venuša, na počesť a pamiatku medvedici, ktorá bola jeho 

priateľkou a umrela. Tretiu planétu pomenoval Zem, pretoţe po nej majú 

chodiť ľudia. Štvrtú pomenoval podľa tyčinky, o ktorej sledoval mnoţstvo 

reklám v zvieracom televízore., Mars. Posledná z planét, ktoré vymysleol, 

bude surovina, čo sa vo svete ťaţí – Urán. Na ďalší deň sa Lev zhorzil: 

„Doleva!“ zanadával si. „Stvoril som toľko planét a načo mi budú?“ 

Týţdne premýšľal, ako novovzniknuté planéty vyuţije. Na nič rozumné 

nevedel prísť, a preto sa rozhodol, ţe planéty z vesmíru vymaţe. Keď 

i ďalší deň začal postupne vymazávať, zastavila ho levica: „Mám nápad, 
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tie planéty môţu vyuţiť ostatné zvieratá. Sám si sa sťaţoval, ţe ich 

wstvoril veľa!“ Lev 

skoro vyskočil 

z koţe: „To je 

nápad!!“ Za 

toto ti  

budem navţdy 

vďačný!“ Keď 

zvieratá boli na 

svojich 

planétach, Lev 

sa zameral na Zem 

a vymazal svoju planétu. Vymyslel dinosaury a po tisíc rokoch ich vyhubil. 

Lev zariadil, aby sa všetky zvieratá z rôznych planét presťahovali na Zem.  

Podľa šimpanzov vymyslel nový druh zvierat, neosrstených ľudí. Napokon 

Lev ostal bývať na slnku. Ľudí pribúdalo a zvieratá prestali hovoriť 

ľudskou rečou....    

 Lukáš Červený 
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NAŠE MESTO ŢILINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţilina 
 

Ţiline je krásne mesto, 

kto v ňom býva, viete isto. 

Nenarodil som sa v ňom, 

ale je mi domovom. 
 

Ľudia tu ţijú futbalom, 

cyklistikou, určite aj hokejom. 

MŠK je majstrom, 

pýši sa aj budatínsky strom. 
 

Lesopark je krásny tieţ, 

na Vodné dielo zájsť môţeš. 

 

Bôrický park je miestom oddychu, 

Solinky, Vlčince, Hliny či  sídlisko na 

Hájiku. 
 

Aupark, Mirage, Kaufland, Tesco, 

nakupujeme zaraz rezko. 

Lidl, Carrefoure, Obi, 

nakupovať pre mnohých je hobby. 
 

Bajza, Diviš, spolu so Zajacom, 

chceli sa stať športovcom. 

Ale Sagan – to je náš hrdina, 

rodné mesto mu je Ţilina. 

Daniel Čičmanec 
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ŢILINA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţilina je krásne mesto, 

vonia v ňom kaţdé miesto. 

V centre mesta kostol zvoní, 

po farských schodoch sa k nemu 

chodí. 

 

Ţilina je známa futbalom, 

fandíme my našim chalanom. 

Lesopark má kaţdý rád, 

chodí sa doň veľa detí hrať. 

 

V Auparku, v Mirage a v Maxe, 

rýchlo sa míňajú peniaze. 

 

Na módu a na parádu, 

hneď mám lepšiu náladu. 

 

Na Mariánskom námestí , 

je dosť miesta pre hostí, 

na kofolu, na zmrzlinu, 

dostaneme rýchlo slinu. 

 

Kto sa rád však bicykluje, 

ten  Vodné dielo Ţilina často 

navštevuje. 

Ţilina je moje rodné mesto 

a na celom svete krajšieho nieto. 

Karolína Svozilová 
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ŢILINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša Ţilina veľa škôl má, 

svoje múdrosti ostatným deťom dá. 

 

Veľa vecí sa tu dá kúpiť, 

nemusíme ťa do toho nútiť. 

 

V našom lesoparku sa dobre dýcha, 

je to naša  ţilinská pýcha. 

 

Vodnú nádrţ tu máme tieţ, 

je na Váhu, veď to vieš. 

 

Snaţíme sa robiť dobré veci, 

aj keď iní rozprávajú kecy. 

 

Keď sa pohneme a otočíme, 

 

samé krásne kostoly vidíme. 

 

Zelená a ţltá, to sú farby naše, 

kaţdý ti to povie aj napíše. 

 

Náš futbalový tím je majstrom 

Slovenska, 

povie ti to kaţdý Slovák či Slovenka. 

 

Ale pre mňa je  Ţilina krásne mesto, 

lebo obyvateľov je tu vyše 80600. 

 

Je tu veľa úţasných parád, 

a preto Ţilinu mám tak veľmi rád. 

 

Maroš Machyna 
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Ţilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sníval sa mi zvláštny sen 

o meste s názvom Ţilina. 

Chcem vám pripomenúť len, 

tu sa príbeh začína. 

 

Tri rieky tvoria 

hranice mesta. 

Kedysi tu bola 

obchodná cesta. 

 

Z historického jadra 

dýcha na nás minulosť. 

Za tou uţ opona spadla, 

krajšia je prítomnosť. 

 

Sídliská, budovy a domy 

oblečené v novom šate. 

Nechýbajú ani stromy, 

„Ľudia, ako sa máte? “ 

 

„Ľudia, ako sa máte? “ 

 

Ľudia si k nášmu mestu 

pomaly hľadajú cestu. 

Bývať tu určite má cenu, 

neviem si predstaviť zmenu. 

 

Mesto malých, aj velikánov, 

zaviatych prachom zabudnutia, 

vodičov s otvorenou dlaňou, 

s veľkou dávkou pochopenia. 

 

Cesty, mosty, tunely 

vedú zo srdca mesta. 

Neviem sa rozhodnúť, 

ktorá je Moja správna cesta. 

 

Dominika  Obrtancová 
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Škriatkovia z Burianovej veţe 

 

Vo veţi mesta Ţilina, ktorá sa volá Burianova, ţili kedysi traja škriatkovia. 

Burian, Median a Zmierováčik. Kaţdý z nich sa staral o jeden zvon. Leštili 

ich handričkou a fajnovým leštidlom zo včelieho vosku. Cifrovali kefkami 

a leštidlami tak, ţe pri dotyku slnečného lúča sa leskli ako drahé kamene. 

Pritom si spievali svoju škriatkovskú pieseň, pri ktorej sa im tváre 

usmievali a vo veţi bolo veselo. 

 

„Leštenka, handrička, včelí vosk, 

kaţdému zvonu my dáme leštivý bozk.  

My škriatkovia, traja, máme tešivú prácu. 

Deň čo deň! Za prácu nechceme ţiadnu plácu!“   

 

Burian z nich troch bol najšikovnejší, a snáď i najmúdrejší. Miloval východ 

a západ slnka, ktoré sledoval kaţdé ráno i kaţdý večer. So svojimi bratmi, 

Medianom a Zmierováčikom, hrávali často vo veţi hry na schovávačku. 

Pretoţe Medo a Miero, ako ich volal Burko, boli bratia nezbedníci, musel 

ich veľakrát hľadať v útrobách veţe.  

„Medo, ţe si sa schoval zas do komory so zásobami medu a orechov?  Zas 

nebudeme mať čo jesť, kým naši kamaráti, mestskí vlci z Vlčiniec, 

nedoplnia mešteky a hrnce od veveričiek a úľov včiel z Hájika nad 

mestom! A Miero, ty si zas vyhádzal všetky smeti po upratovaní dolu pod 

veţu. Aleţe hybaj ich hneď upratať! Leštenka, handrička, bum... 

nehnevajte ma!“  

 

Takéto výbuchy Burka a rozpravy medzi škriatkami bolo počuť veľakrát. 

Vedeli by o tom rozprávať aj holuby, sýkorky i orly, čo sedávali na 

rímsach ţilinských domov a veţí. 
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Jedno daţdivé popoludnie, keď bratia zase lomozili, Burko  frfľajúc a 

fučiac (pretoţe z nich bol aj 

najtučnejší) sa utiahol pod samý 

vrchol veţe. Búrka vystrájala tak ako 

jeho bratia. V tichu veţe, 

prerývanom kvapkami daţďa, našiel 

kopu harabúrd a kníh, pokrytých 

prachom. Aby nepočul vystrájanie 

bratov, vopchal si vosk do uší a vzal 

jednu z kníh do rúk. Sfúkol z nej 

prach a otvoril ju. Nikdy také 

obrázky nevidel. Boli tam uţ 

vyšedivené, ale stále farebné obrazy 

vysokých kamenných domov, veľa 

svetelných gúľ, ktoré sa podobali na 

fakle na schodoch veţe a čudné 

domčeky na kolesách. 

 „Čo to všetko má byť?“, premýšľal 

Burko. V tej chvíli hodiny na 

susednej veţi kostola odbili deväť 

hodín večer, kniha mu vyletela z rúk 

a stratila sa vo víre prachu. 

 

Minulé leto, keď som stála na vyhliadke Burianovej veţe, som pochopila, 

čo bolo v knihe znázornené. Dnešná tvár Ţiliny. Burko ju takto videl pred 

takmer 300 rokmi. 

 

Petra Mindeková 
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Princezná z Burianovej veţe 

 

 Na sútoku riek Váhu a Kysuce leţí nádherné 

mesto Ţilina. Kedysi dávno, po smrti kráľa, tam 

nastal obrovský smútok. Jeho dcéra, princezná 

Svetlana, mala nastúpiť na trón, ale stále si 

nebola istá, či toľko zodpovednosti zvládne 

a rozhodla sa ešte pár dní počkať. 

 O trón mal však záujem aj syn kráľovho 

brata, mocný čarodejník. Keďţe mal na trón 

nastúpiť aţ po princeznej, rozhodol sa ju 

odstrániť. Neskoro večer sa vkradol do zámku 

a princeznú uniesol. Schoval ju na Burianovej veţi 

a rôznymi spôsobmi sa postaral o to, aby nemohla 

utiecť. Po Ţiline sa rýchlo rozkríklo, ţe princezná zmizla. Obyvatelia Ţiliny sa ju 

ihneď vydali hľadať: „Princezná, kde ste?“ Ale márne, princezná akoby sa pod 

zem prepadla. A tak sa čarodejník stal jediným nástupcom na trón.  

 Po týţdni sa konal deň korunovácie. Medzitým princezná vo veţi uţ 

pomaly strácala nádej: „Ach, uţ nikdy sa odtiaľto nedostanem.“ Vtom cez okno 

zazrela princa kráčajúceho okolo veţe. Začala búchať na okno a kričať: „Pomóc, 

prosím, pomôţte mi, som tu hore!“ Nič však nepomáhalo. Jej nová nádej sa jej 

začala rozplývať pred očami. Zrazu sa však princ pozrel smerom k oknu 

a zazdalo sa mu, ţe v ňom niečo zbadal a tak podišiel bliţšie.  

 „Ale veď to je princezná!“ Neváhal ani na sekundu a rozhodol sa ju ísť 

vyslobodiť. Prekonal všetky čarodejníkove nástrahy a podarilo sa mu dostať aţ 

ku princeznej. Tá mu veľmi ďakovala. Rýchlo beţali preč z veţe. Nasadli na 

princovho koňa a čo najrýchlejšie sa snaţili dostať na zámok, aby stihli prerušiť 

korunováciu. Čarodejníkovi práve mali na hlavu pokladať korunu, keď vtom do 

sály vtrhla princezná. „Zadrţte!“ zvolala v poslednej chvíli. Hneď všetkým 

vyrozprávala, čo sa jej stalo. Po čarodejníka si prišla stráţ a odviedla ho do 

väzenia. Princ s princeznou sa vzali a vládli šťastne, aţ dokým nepomreli. 

Kristína Bárdyová 
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Zvony v Burianovej veţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na katedrálnom námestí 

dve veţe hrdo stoja. 

Prvá - hlavná vysoká je hodinová, 

tá druhá - štvorcová kamenná – 

Burianova. 
 

Jej stavbu Burian z Vlčnova začal, 

dľa vzoru talianskych zvoníc – 

kampaníl. 

Rafael Podmanický – lúpeţný rytier - 

výstavbu veţe dokončil. 
 

Buriana, Mediana a Umieračika, 

pôvodné tri zvony, 

armáda vo vojne skonfiškovala 

a vyrobila z nich kanóny. 
 

Dnes krásavica vyhliadková, 

6 spevákov v sebe ukrýva. 

Latinský aj slovenský názov kaţdý má 

i erb svojho patróna. 

 

 

- ŢILINA 1923 - 

nápis z druhej strany zvonov sa 

vyníma, 

nad ním dvojkríţ na trojvrší 

vyrytý to znak slovenského národa. 
 

Najsvätejšia Trojica, Svätá Mária, Svätý 

Jozef, 

Svätí Andrej a Benedikt, Svätá Anna, 

Svätý Štefan, 

tak krásne mená nesie šestica ţilinských 

zvonov. 

Keď sa všetky rozspievajú, plesajú v nebi 

srdcia ich patrónov. 
 

Kaţdý -  kto sa len na chvíľku 

zastaví, 

vypočuť si ich melodický hlas, 

moţno aj dych v nemom úţase zatají 

a bijúce srdce mesta si bude chcieť 

vypočuť zas. 

Anička Stankovičová 
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Ţilina 

 

 Kedysi dávno ţila rodina, ktorá mala 

dvoch chlapcov a jednu malú dcéru. Bývali 

v krásnom mestečku, v mestečku bez mena. 

Jedného dňa sa na prechádzke dievčatko 

stratilo. Našiel ho primátor mesta a keďţe túţil 

po dcére, tak si ju nechal. Dievčatko sa volalo 

Linda, ale nevedelo poriadne hovoriť, a tak sa 

z nej stala Lina. Roky ubiehali a malé dievčatko rástlo do krásy a najviac 

sa zaujímalo o medicínu. Keď uţ mala osemnásť, zomrel jej otec a tak sa 

vydala za vzdelaním. V zahraničí študovala medicínu.  

Medzi tým celé mesto veľmi ťaţko ochorelo a Lina zháňala lieky po celom 

svete. Keď sa vrátila, všetkých vyliečila, ale ona sama ochorela. Uţ v jej 

posledný deň ţivota ju povzbudzovali slovami: „Ţi Lina!“ 

...a preto sa naše mesto volá Ţilina. 

Komlóšiová Lada 

 

Ţilinský vodník 

 

 Všetko sa to začalo tak, ţe Ţilinčania začali hádzať 

smeti do Vodného diela Ţilina. Moţno by to robili 

dodnes, keby vo vodnom diele nebýval 

vodník. Vodníka veľmi hnevalo, keď mu 

kaţdý deň padali do domčeka rôzne fľaše, 

fólie, obaly od keksíkov, dokonca aj staré noviny. 

Takto to vyzeralo dosť dlho, aţ kým sa vodník 

nenahneval. Keď sa zotmelo, vodník preplával k vodnej 

elektrárni. Zobral si so sebou všetky veci, čo Ţilinčania 
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nahádzali do vody a začal nimi postupne upchávať 

turbíny. Po chvíľke uţ nefungovala ani jedna turbína 

a elektrika prestala ísť. Všetci Ţilinčania, 

čo práve pozerali futbal, hokej, 

rozprávky a rôzne seriály, zrazu 

pozerali na vypnutú telku. Ţilinčania sa 

začali zbiehať pred domami a bytovkami, 

lebo nevedeli, čo sa stalo. Vodník sa zatiaľ 

vo vode smial. Ţilinčania prehľadali celú Ţilinu 

a aţ nakoniec, keď prišli k vodnému dielu, si 

všimli tabuľku, na ktorej bolo napísané: „Ak 

chcete pozerať telku, nehádţte smeti do vody!“ 

Vtedy jedného Ţilinčana napadlo, ţe je to trest za 

to, čo urobili. Od tých čias sa Ţilinčania polepšili a pochopili, ţe smeti sa 

hádţu do koša a nie do vody.  

Brídová   

 

Čierne mesto 

 

 Kde bolo tam bolo, bolo raz jedno Čierne mesto, v ktorom vládol zlý 

čierny čarodej. Ľudia v Čiernom meste boli veľmi smutní, lebo boli hladní, 

smädní a špinaví. Boli veľmi nešťastní.  

Raz sa jeden chlapec, ktorý sa volal Juro a ktorý neţil v tomto meste, 

vybral do sveta. Keďţe býval neďaleko od Čierneho mesta, rozhodol sa, ţe 

sa tam vyberie. Po ceste stretol milú starenku, ktorá sa ho opýtala, kam 

ide. Vysvetlil jej. Dala mu napiť, najesť a na rozlúčku mu darovala 

čarovný kýblik s vodou, ktorá sa nikdy neminie, vrecká so semiačkami 

stromov, ktoré hneď vyrastú a vrecúško s kamienkami. Keď jeden 

kamienok poloţíš na zem, postaví sa budova taká akú si budeš priať.   
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Tak sa Juraj vybral do Čierneho mesta. Keď tam prišiel zistil, aký 

ustarostený ţivot tam ţijú ľudia. Zašiel za čarodejníkom a opýtal sa ho, 

prečo sa tak zle stará o svojich ľudí. No čierny čarodej mu poradil, aby 

radšej rýchlo odišiel. Juraj sa však nedal odradiť. Povedal čarodejovi, ţe 

chce týmto ľuďom pomôcť. Čierny čarodej mu prezradil, ţe k oslobodeniu 

Čierneho mesta musí splniť tri úlohy.  

Prvou úlohou bolo vykopať obrovskú jamu a naliať do nej toľko vody, 

koľko ľudia potrebujú pre svoj ţivot. Čarodej mu vyhradil na to len dva 

dni. Juro teda išiel kopať. Kopal, a kopal. Keď ľudia videli, čo chlapec 

robí, začali mu pomáhať. Keď 

bola jama dostatočne 

hlboká, Juro rýchlo zobral 

kýblik a nalial do jamy 

toľko vody, koľko sa do 

nej zmestilo. Toto miesto 

pomenovali Vodným 

dielom. Juro zavolal čierneho 

čarodeja, aby sa prišil pozrieť, či 

splnil svoju prvú úlohu. Keď 

čarodej uvidel, ţe úlohu splnil, z ničoho 

nič sa zmenšil. Dal Jurovi druhú úlohu. 

 Druhou úlohou bolo zasadiť veľmi 

veľa stromov na čiernej začarovanej lúke, 

kde nikdy nič nechcelo vyrásť. Čarodej mu na 

to dal zas len dva dni. Juro nelenil 

a začal kopať malé diery, do ktorých 

chcel vloţiť semená stromčekov. Ľudia 

videli, čo Juro robí a znovu mu začali 

pomáhať. Kopali spolu s ním. Keď 
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boli diery na semená vykopané, Juro 

vytiahol vrecúško zo semienkami 

stromov a dal do kaţdej diery po 

jednom semiačku. Potom všetky 

semienka zahrabal. Zrazu sa zatriasla 

zem a stromy začali vyrastať. Vyrastalo 

strašne veľa rôznych stromov. Juro 

i ľudia sa potešili. Toto miesto 

pomenovali Lesoparkom. Juro zašiel za 

čiernym čarodejom a zavolal ho, aby sa 

presvedčil sám, či druhú úlohu splnil. Čarodej sa išiel pozrieť. Keď na 

čiernej lúke uvidel také mnoţstvo stromov, znovu sa trošku zmenšil. Uloţil 

Jurovi poslednú, tretiu, úlohu.   

Treťou úlohou bolo postaviť miesto, v ktorom budú ţiť, pracovať 

a spolunaţívať ľudia. Juraj sa pobral hľadať miesto, kde by mohol takéto 

mesto vybudovať. Keď konečne miesto našiel, zobral vrecko s kamienkami 

a začal ich rozsýpať po zemi. A naozaj, všade, kde dal kamienok, sa naraz 

postavil dom. Keď postavil veľa domov, zavolal ľudí, aby im povedal, ţe 

domy patria im. Ľudia sa zaradovali a hneď sa do domov nasťahovali. 

Toto miesto Juro pomenoval Mariánskym námestím. Keďţe úlohu splnil, 

zašiel za čarodejom, aby mu správu oznámil Čarodej neveril, a preto sa 

musel ísť sám pozrieť, či Juro neklame. Keď uvidel, ţe mesto je plné 

domov a vysmiatych ľudí – zmizol... A mesto ostalo Jurovi. Juro sa 

poobzeral vôkol seba, uvidel ľudí, ktorí sa konečne usmievali a šťastne ţili, 

pomenoval toto mesto Ţilinou. Z ľudí vyţarovalo šťastie a láska. Juro bol 

veľmi rád, ţe ľudia konečne ţijú normálne a na pamiatku tohto šťastia 

a lásky tam, kde sa najviac stretávali, postavil fontánu v tvare srdca. 

A ľudia mesta ţili šťastne a s láskou naveky. A čo bolo s Jurom? Aj ten ţil 

šťastne aţ do smrti.   

Martin šutek 
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ZAŢILI SME... 
 

Medzinárodný deň Zeme 

 

 22. 4. 2017 sme mali v škole Deň zeme. My šiestaci sme robili 

projekty o čajoch a videli sme o nich zaujímavé prezentácie. Dokonca sme 

mali aj ochutnávky rôznych čajov a ja som si dal okolo desať pohárikov 

čaju.  Dozvedel som sa o čajoch viac, ako 

som vedel. Rozdelili sme sa do skupín po 

piatich ţiakoch. Na konci kaţdej 

prezentácie bol testík o tom, čo sme si 

z prezentácie zapamätali. Po 

prezentáciách sme išli na dve hodiny do 

lesoparku.  

 Teraz vám poviem čosi o čaji z 

toho, čo som si zapamätal z tých prezentácii: Verte mi či neverte, ale 1kg 

čaju Da Hong Pao stojí IBA 1 090 000 eur. Tak, keď vyhrám dva 

milióny eur, kúpim si tento čaj.  Čaj sa totiţ zbiera vysoko na najvyšších 

štítoch sveta!!! Táto informácia ma zaujala najviac zo všetkých 
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prezentácii. Tá cena!!! Ten najlacnejší čaj z najdrahších čajov je Tienchi 

Flower Tea a cena za 1kg je 155 eur. 

...keď sme prišli spotení z lesoparku, išli sme na obed a išli sme domov... 

Zazvonil čajový zvonec a rozprávania o čaji je na dnes KONIEC!!! 

Lukáš Červený a Matej Čurík 

 

 Počas Dňa zeme sa ţiaci siedmeho 

ročníka venovali počas prvých štyroch hodín 

tvoreniu plagátov na tému ,,vtipný slogan“. 

Najskôr sme viedli diskusiu o separácii odpadu 

a o znečisťovaní ovzdušia čiernymi skládkami. 

Kaţdý sa veľmi snaţil. Výsledok stál naozaj za to. Plagáty vyzerali veľmi 

pekne. Potom sme išli čistiť okolie školy. Po 

zime sa tu nahromadilo veľa odpadkov. Ľudia 

majú smetné koše skoro na kaţdom rohu 

a nevyuţívajú ich. Ani by ste neverili, čo 

všetko sme našli. Od papierikov aţ po ţelezné 

mreţe. Potom sme sa na chvíľu zastavili na 

ihrisku. Odtiaľ sme sa naspäť vrátili do školy. 

Usilovní ţiaci boli odmenení pochvalou. 

PS: Dúfam, ţe na planéte bude kaţdým rokom čoraz menej a menej 

odpadkov a zastaví sa úmyselné zakladanie skládok. 

Dominika Obrtancová 
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VEDELI STE, ŢE... 
 

DÓM SVATEJ ALŢBETY 

  

 Legenda hovorí, ţe košický 

mešťanosta poveril stavbou 

veľkolepej katedrály talianskeho 

staviteľa. Dal mu však jednu 

podmienku - staviteľ musel 

v plánoch naznačiť, kde v stavbe sa 

nachádza kameň, ktorého 

odstránenie vedie k zrúteniu stavby. Staviteľ si však uvedomil, ţe by tak 

mešťanostovi odovzdal celú moc nad stavbou, preto úlohu splnil tak, ţe 

hlavný kameň urobil dutým a doňho vloţil plány, na ktorých je tento bod 

vyznačený. 

 

MOST PRI BUDOVE 

VÁHOSTAVU v ŢILINE 

 

 Legenda hovorí, ţe most pri 

budove Váhostavu bol zle 

naprojektovaný a smeruje priamo na 

budovu. Táto chyba projektanta vraj 

spôsobila viaceré problémy. Most 

musel byť prerobený do podoby takej, akej je dnes. Hovorí sa, ţe 

projektant, ktorý sa chyby dopustil, kvôli nej spáchal samovraţdu.  
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STRAŠIDELNÝ HRAD NA SOLINKÁCH v ŢILINE 

 

 Legenda hovorí, 

ţe na Solinkách bola 

postavená budova, 

ktorá sa vraj 

nedostavala. Dnes je z 

nej uţ obchod. 

Rozostavaná stavba si 

po čase vyslúţila 

pomenovanie 

„strašidelný hrad”. 

Viaţe sa k nej totiţ 

viacero udalostí s desivým príbehom. Pár ľudí sa tam zranilo a zopár sa 

zas sťaţovalo na to, ţe sa tam diali čudné veci. 

 

OLTÁR V LEVOČI 

 

 Legenda hovorí, ţe 

sám Majster Pavol 

umiestnil svoju podobizeň 

do jeho presláveného diela 

akoby sám tušil, ţe sa o 

ňom nezachová príliš veľa 

informácií. Majster Pavol 

sedí na oltári po pravej ruke sv. Jakuba a pravdepodobne stvárňuje 

svätého Ondreja. Rovnaké presvedčenie majú aj v levočskom múzeu, ktoré 

sídli v dome, kde majster býval a majú v ňom aj presnú kópiu výjavu 

Poslednej večere z kostola. 
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PLANÉTA Z DIAMANTU 

 

 Označovaná názvom 55 

Cancri je veľmi horúca planéta, je 

dvakrát väčšia ako planéta Zem. 

Rok na nej trvá iba 18 hodín a 

teplota povrchu planéty má 1648 

stupňov Celzia. 

 

 

RUŢOVOFIALOVÁ PLANÉTA 

 

 Označovaná názvom GJ 504 

farbou pripomína kvety japonskej 

čerešne. Je štyrikrát ťaţšia neţ 

planéta Jupiter, teplota povrchu 

planéty má 240 stupňov Celzia a 

obieha hviezdu Epsilon Virginis.  

 

 

PLANÉTA ZO ZLATA 

 

 Označovaná názvom HD 

219134, je exoplanétou, pretoţe 

neobieha okolo Slnka. Planétu 

prvýkrát zazreli na Kanárskych 

ostrovoch. Planéta sa podobá 

tvarom na planétu Zem, nie je 

obývaná, pretoţe je tam trocha 

zima.  
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Z ríše zvierat 
Surikata 

 

 Surikata je neveľké zvieratko. Niektorí ľudia ju chovajú 

v domácnosti, no najviac ju môţeme vidieť v zoo. Zaraďuje sa medzi 

         cicavce. Jej dĺţka je okolo 20 - 35 cm. Jej chvost má dĺţku 17 – 

       25 cm. Mne sa surikaty páčia, pretoţe sú také neobyčajné. Váţia 

      600 - 975 g. Surikát je veľmi veľa, lebo sa rýchlo rozmnoţujú. 

        Podľa afrických povier sa hovorí, ţe surikaty sú anjeli slnka. Môţe  

        sa im narodiť 2 aţ 5 mláďat. Rodia sa slepé. Mesiac svojho ţivota  

         po narodení trávia v nore. Ţivia sa hmyzom a hadmi, jaštericami, 

        ale nie len tým, ale aj korienkami, cibuľkami z rastlín. Doţívajú sa 

6 - 7 rokov a v zajatí dvakrát toľko (12 – 14) rokov. Vyskytujú sa 

      v Afrike: Namíbii a v Angole. Kolónii surikat sa hovorí gang alebo 

  klan. Surikaty kaţdé ráno pozorujú slnko (väčšinou samce), pokým 

ostatní členovia hľadajú potravu. Pri pozorovaní slnka stoja alebo  

                     vzpriamene sedia. Pre toto všetko sú, podľa mňa, 

surikaty také jedinečné a neobvyklé zvieratá. 

 

Ema Dobešová 
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ZAUJALO NÁS... 
 

100 rokov evolúcie tvorenia 

 

 Ľudia neustále niečo vytvárajú: vyrezávajú, pletú, šijú či vystrihujú. 

Postupom času sa nemenila len technológia, vláda či spôsob ţivota ľudí, 

ale aj tvorenie: od vyrezávania z dreva aţ po tlačenie hračiek v 3D 

tlačiarni. 

1910- Vyrezávanie z dreva 

 

1920- Našívanie korálikov 

a korálkové náramky „ROCAILLES“  

 

1930- Vyrábanie zo ţeleza 

 

 

 

 

 

 

1940- Šitie plyšových hračiek 

podľa predlohy  
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1950- Háčkovanie 

 

1960-naţehľovačky 

 

1970- Makramé 

 

1980- Náramky priateľstva 

 

1990- Scrapbooking 

 

2000- Tlačenie v 3D tlačiarni 

 

Timea Kočnerová 



62 

 

MÁME NA ŠKOLE MAJSTERKU 
 

Interview s majsterkou Slovenska – Emmou Marušáková 

 

Čo pre teba znamená šport? 

Šport celkovo pre mňa znamená 

veľa. Je to niečo, pri čom sa môţem 

odreagovať, zamakať si a niekedy sa 

aj dobre zabaviť. 

 

Čo pre teba znamená plávanie? 

Plávanie pre mňa znamená veľmi 

veľa, nakoľko som na plavárni a vo 

vode kaţdý deň. Je to pre mňa taký 

,,druhý domov“, kde sa cítim veľmi 

dobre a vţdy tam idem s radosťou. 

 

Kedy si začala plávať? 

Súťaţnému plávaniu sa venujem 6 rokov. 

 

Ako si sa cítila na svojej prvej súťaţi? 

Vzhľadom na to, ţe to bolo viac- menej dávno tak... Určite som sa cítila 

na nej tak, ako na kaţdej súťaţi, pretoţe kaţdá súťaţ je pre mňa nový 

začiatok a ďalší krok k môjmu cieľu. 

 

Koľko hodín v týţdni trénuješ? 

V týţdni trénujem 18, 5 hod, teda denne 3 aţ 3, 5 hod. Denne 

zaplávame 5- 6 km. 
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Čo hovorí tvoja rodina na to, čomu sa 

venuješ? 

Rodina je so mnou a s tým, čomu sa 

venujem, veľmi spokojná. Podporujú ma 

na kaţdom kroku a veľmi mi pomáhajú. 

 

Si majsterka Slovenska. ,,Pláva“ sa ti 

dobre aj v škole? 

Popri svojich športových povinnostiach 

sa snaţím svedomito venovať aj 

školským povinnostiam. Zatiaľ sa mi to 

celkom darí. 

 

Ktorý je tvoj najväčší plavecký vzor? 

Môj najväčší plavecký vzor? Tak to je Michael Phelps, Katinka Hosszú, 

Zsuzsanna Jakabos, Chad le Clos a Vladimír Štefánik. 

 

Ako relaxuješ po celom týţdni školy a plávania? 

Relaxujem tak, ţe pokiaľ nemáme nejaké preteky, tak si zájdem na 

nejakú masáţ, do sauny... A ak nie sauna a masáţ, tak si dám strečing, 

ľahké terabandy alebo len oddychujem v posteli so slúchadlami v ušiach. 

 

Petra Mindeková 
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Zabavme sa! 
 

Počuli sme na hodinách... 

 

1. Na dejepise sme sa rozprávali o Florencii, 

o zlatom moste, na ktorom postavené domy. 

A spoluţiak konštatoval: ,,Niekto ţije pod mostom 

a niekto zas na moste...“ 
 

2. Spoluţiak pri odpovedi na hodine biológie mal vymenovať všetky svaly 

ľudského tela. Povedal, ţe existujú aj mozgové svaly, pričom sa pani 

učiteľka pýtala na dolné končatiny! 
 

3. Bola angličtina a rozprávali sme sa. A ja som počula namiesto slova 

,,natural“- načúral! 
 

4. Na občianskej náuke pani učiteľka hovorila: ,,Vznikla potreba...“ 

a spoluţiak ju doplnil: ,,... na WC...“ 
 

5. Na matematike nás zastupovala iná pani učiteľka a vypočítala príklad, 

ktorý nikto nevedel. Celá trieda zatlieskala a ona povedala: ,,Ďakujem, 

autogramy aţ neskôr!“ 
 

6. ,,Ja by som chcel byť lama,“ začal môj spoluţiak, ,,lebo by som mohol 

na všetkých pľuť!“ 
 

7. Na geografii sme sa učili o Ázii a spoluţiačka počula namiesto 

,,západosibírska“- ,,záchodosibírska“! 
 

8. Jeden spoluţiak povedal, ţe stratil hlas a druhý sa ponúkol, ţe ho 

nájde. 
 

9. Jeden spoluţiak rozdával knihy a jedna bola veľmi vybielená. Ukázal ju 

druhému spoluţiakovi, ktorý pokrútil hlavou: ,,Ty rasista!” 
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10. Spoluţiak začul taký šumivý zvuk. Ten robil iný 

spoluţiak. Fúkal do pera. Nato mi ten prvý 

spoluţiak pošepol: ,,Nejako mu fučí mozog!” 
 

11. Na hodine dejepisu spoluţiak odpovedal a 

tipoval jednu odpoveď. Pán učiteľ súhlasil s tým, čo 

povedal. Spoluţiak vypleštil oči: ,,Trafil som?!” 
 

12. Taktieţ na hodine dejepisu opäť odpovedal spoluţiak. Pán učiteľ mu 

po odpovedi povedal: ,,No, ..., ty nie si hlúpy chlapec…” ,,No to som rád!” 

zaškeril sa spoluţiak. 
 

13. ,,Ako uţ všetci vieme, ako prví objavili Ameriku Vikingovia…” začal 

pán učiteľ na dejepise. Spoluţiak pokrútil hlavou: ,,Hlúpi majú šťastie!” 
 

14. Bol polrok a zaokrúhľovali sa známky z matematiky. Spoluţiačke 

vychádzalo na vysvedčení medzi 1 - 2. Pani učiteľka rozhodla: ,,Tak, 

urobím kompromis...” Spoluţiak vykríkol: ,,Dáte jej 3!” 
 

15. Na telesnej nás zastupovala iná pani učiteľka: ,,Povedzte vy, čo chcete 

hrať. Ja som tu len na to, aby som po vás kričala, čo robíte zle!” 
 

16. Prerábalo sa 3. poschodie a takí páni zhadzovali staré časti školy. Ja 

so spoluţiačkou sme ich videli z jedálne na streche. ,,Oni nám ničia školu!” 

začala, ,,poďakujme im!” 
 

17. Jedna pani učiteľka nám raz rozprávala: ,,Keď ja doma začnem 

spievať, neviem prečo, ale môj muţ vţdycky ide so psom von… Čím to asi 

bude???” 
 

18. Spoluţiak na geografii zle rozumel a opýtal sa: ,,Čo?! Čo má v 

nohaviciach?!” 

Petra Mindeková 

 

 



66 

 

Vtipy 

 

Čo je RČP? Rozbitá čínska práčka.  

 

Prečo je čínsky múr taký slávny? Lebo je to jediný čínsky 

výrobok, ktorý vydrţal aţ doteraz.  

 

Kalendár Chucka Norrisa končí 31. marcom a pokračuje 2. 

aprílom.  

Z Chucka si totiţ nikto prvý apríl robiť nebude!  

 

Chuck Norris je prvý, ktorý dobehol na koniec kruhového 

objazdu.  

 

Chuck Norris vie rýchlejšie sedieť ako ty beţať. 

 

Keď Chuck Norris vôjde miestnosti, tak nezapne svetlo, ale 

vypne tmu! 

 Dorotka Močková, r.r. 
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Dominikina osemsmerovka: 

 

O R A N Ţ O V Á R H 

D O R Ó I L B A Y O 

P C A T V A T A T B 

I K I V O S Y A M R 

A N Č Á T L C A U A 

N O Ú R U U O M S Z 

O T Ľ E E CH P A M U 

 

Nájdi v osemsmerovke nasledujúce slová, vyškrtni ich a zo zvyšných slov ti 

vznikne tajnička: 

 

Vata, tváre, pocit, sluch, klávesy, guma, 

glóbus, oranţová, tón, rock, ţivot, piano, 

ţltá, čiara, rytmus, nota, kľúč, basa, 

obraz, cimbal 
 

Znenie tajničky v osemsmerovke: .................................................................................. 



68 

 

Grétkina tajnička: 

 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13 É          

14           

15           

           

16           

17           

18           

19           

 

14. Ako sa ináč povie strašidelný film? 

15.  Máme to na tvári a vďaka tomu ich vidíme. 

16. Je to zviera, ktoré chodí dozadu. 

17. Je to zviera vďaka, ktorému máme vlnu. 

18. Druhé najväčšie mesto na Slovensku. 

19.  Je to hlavný hrdina z jednej rozprávky, v ktorej vystupuje dţin, 

princezná Jazmína....  

 

Znenie tajničky je: V júni je ............................................................................................. 

OTÁZKY: 

 

1. Je to zviera, ktoré sa kedysi pouţívalo 

ako dopravný prostriedok, dnes je to 

veľmi pekný koníček. 

2. Niektorí ľudia majú slabý zrak takţe 

musia nosiť ... 

3. Nástroj, ktorým niečo striháme. 

4. Pôvodní obyvatelia Ameriky. 

5. Je to ovocie na E...  

6. Jeden z patrónov Európy. 

7. Kde sa učí? (N, sg.) 

8. Je to zviera, ktoré má pancier a jeho 

meno patrí medzi vybrané slová. 

9. Je to vták, ktorý je veľmi veľký a ţije  

vo Vysokých Tatrách. 

10.  Dievčatá si to dávajú na nechty... 

11. Muţi to nosia pri rôznych 

príleţitostiach... 

12.  Geometrický útvar. 

13.  É. 
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Na osvieţenie 
 

Máte chuť v horúcom letnom počasí sa osvieţiť? Tu máte pár domácich 

limonád, ktoré si môţete vyskúšať!  

 

Pomarančovo- nektarínková limonáda 

 

Ingrediencie:  

2 nektarínky 

1,5 dl pomarančového dţúsu 

1 liter vody 

 - 5 lístkov medovky 

 

Postup: 

Nektarínky nakrájame na osminky, zalejeme studenou vodou, pridáme 

pomarančový dţús. Na vrch poloţíme lístky medovky alebo mäty. 

Premiešame a môţeme sa osvieţiť. Dobrú chuť!  
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Černicová limonáda 

Ingrediencie: 

černice 

černicový sirup 

čerstvá mäta 

pramenitá ľadová voda 

šťava z citróna 

 

Postup: 

Zrelé černice polejeme černicovým sirupom a trochu ich roztlačíme, aby 

černice pustili šťavu. Pridáme trochu citrónovej šťavy, pár lístkov mäty 

alebo medovky. Všetko potom zalejeme pramenitou ľadovou vodou. Dobrú 

chuť!  
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Uhorková limonáda 

 

Ingrediencie: 

1 uhorka 

1 PL hnedého cukru 

1 PL šťavy limetky (citróna) 

mäta (medovka) 

 

Postup: 

Uhorku olúpeme alebo pokrájame na menšie kúsky. Ponorným mixérom 

uhorku rozmixujeme a zalejeme vodou. Pridáme cukor a limetkovú šťavu. 

Necháme odpočívať v chlade niekoľko hodín, prípadne cez noc. Potom 

limonádu precedíme cez sitko do vysokého pohára a dochutíme. Dobrú 

chuť!  
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Jahodová limonáda 

 

Ingrediencie: 

500 g jahôd 

1 l minerálna sýtená voda 

2 PL hnedého cukru 

1 citrón 

 

Postup: 

Jahody zalejeme trochu vodou a vymixujeme do hladka. Pridáme cukor 

a citrónovú šťavu. Dolejeme vodou a dochutíme, ak je treba. Pridáme ľad, 

medovku, citrónovú šťavu a vypijeme. Dobrú chuť!  
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Limonáda zo ţltého melóna 

 

Ingrediencie:  

2 plátky zrelého ţltého melóna 

6 dl voda 

4 kocky ľadu 

6 lístkov medovky 

1 PL citrónovej šťavy 

2 plátky citróna 

 

Postup: 

Melón umyjeme a vyreţeme z neho 2 hrubšie plátky. Tvrdú šupky 

odstránime a nakrájame na menšie kúsky. Dáme do pohárov striedavo 

s lístkami medovky. Zalejeme studenou vodou, pridáme citrónovú šťavu 

a k tomu plátky citróna. Vo vyšších teplotách môţeme pridať aj kocky 

ľadu. Do pohárov vloţíme slamky a ostáva mi povedať jediné: Dobrú chuť! 

 

Petra Mindeková 
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Kresba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grétka Trpišová 
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Vaša redakčná rada 
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