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Zelená škola 

Zelené úradovanie a obstarávanie 

 Naša škola sa aj tento rok počas 

Dňa Zeme (20. apríla 2018) zapojila do 

projektu Zelená škola. V tomto školskom roku ústrednou témou projektu 

bolo: Zelené obstarávanie a úradovanie, tzn. environmentálne vhodné 

správanie inštitúcií – úradov, škôl a podnikov. Zahŕňa systematické 

opatrenia zamerané na samotnú prevádzku (napr. úspory energie, 

environmentálne vhodné čistenie), rovnako ako na oblasť verejného 

obstarávania (nákupu a zásobovania). 

 Kaţdá ľudská činnosť, kaţdý výrobok alebo sluţba, ktorú kupujeme, 

má určitý vplyv na ţivotné prostredie. 

Preto by sme mali uvaţovať 

o výrobkoch a sluţbách v zmysle ich 

celého ţivotného cyklu – „od ich 

narodenia aţ po smrť“ – tzn. od 

získavania surovín, cez výrobu, 

dopravu, pouţívanie aţ po likvidáciu 

výrobku.  

 V tento deň sa na celej našej škole vykonávali rôzne aktivity 

a činnosti, ktoré súviseli s danou témou zeleného obstarávania 

a úradovania. Ţiaci pripravovali výrobky podľa zdravých receptov 

a regionálnych výrobkov, zisťovali zloţenie výrobkov a zrealizovali 

ochutnávku hotových jedál ţiakom školy. Pripravovali nápoje z citrónov 

k obedu pre všetkých ţiakov a pedagógov školy, tvorili plagáty s danou 

témou, čistili prostriedkami našich prababičiek (sódou, octom, citrónom), 

vyrábali mydlo a batikovali tričká a tašky.  

 A najdôleţitejšie na tom všetko 

bolo to, ţe na konci dňa boli všetci 

spokojní a šťastní, ţe aspoň malou 

troškou prispeli k ochrane ţivotného 

prostredia a vytvorili niečo pekné. rr 
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Mediálna výchova inak 

 Na hodinách mediálnej výchovy ţiaci piatych ročníkov tvorili titulnú 

stranu k časopisu.  A potom sa hlasovalo, ktorý návrh je najkrajší. A takto 

to dopadlo:  

1. miesto:  

Moţutíková Barbora, 5C 

 

 

Ščecinová Paulína, 5D 

 

2. miesto:  

Tuţinčinová Sofia, 5D 

 

Rizman M., 5D 

 

Behulová N., 5D 

 

Mgr. Majcherová Petra 
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Prózujeme 

Tri zakliate princezné 

 

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, dvanástimi vrchmi, troma 

jazerami ţil kráľ so svojimi tromi dcérami. Dcérky urastené, súce na 

vydaj. Kráľ bol šťastný, šťastnejší viac byť nemohol. Ale jedného dňa 

zafúkal vietor s drakom. Drak povie: „Do roka a do dňa ti vezmem dcéru 

najstaršiu. O dva roky a dva dni príde môj brat, trojhlavý drak, pre dcéru 

strednú. A o tri roky a tri dni príde drak šesťhlavý pre dcéru 

najmladšiu,“ a rýchlejšie ako sa kráľ spamätal, drak odišiel. Kráľ spať 

nemohol. Ľutoval dcéry svoje, ľutoval. Vţdy keď na ne pozrel, zapichalo ho 

pri srdci.  

 Rok ubehol a ostal len jeden jediný deň. Vo sne sa mu prisnilo, ţe 

dcéry vyslobodí kráľovič so srdcom hrdinu a bojovou dušou. Zrazu začne 

hrať hudba a do izby kráľa vletí drak s jednou hlavou. „Kráľ, rok ubehol. 

Deň zostal. Ale ja si tvoju dcéru najstaršiu teraz zoberiem. Ty ani slova 

nepovedz pred tvojimi dvoma dcérami. Ak o tom povieš, nájdem ťa 

a zjem. Mám rád človečinu.“ 

 Po dvoch rokoch priletel drak. Trojhlavý drak. 

Schmatol strednú dcéru. Ale to nevedel, 

ţe najmladšia dcéra Anička všetko 

videla. Nevedela, čo 

robiť, 

tak 

spustila 

nárek. Drak ju započul a aj 

uvidel. Zahromţil od hnevu. „Anička 

videla si všetko i počula. Tri roky brat 
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nepočká. Priprav sa na cestu, o chvíľu je tu!“ Príde 

šesťhlavý drak: „Tu si, nevesta moja! Uţ ťa mám! 

Nečakala si na mňa a ja ťa zoberiem.“ A uţ ich 

niet. Princezné sa báli, nariekali, kopali, no nič 

nepomohlo. 

 Kráľ bol nešťastný. Jedného dňa zabúcha 

na bránu kráľovič Janko. „Dobrý deň, 

najjasnejší kráľ! Slúţi vám rozum i zdravie?“ 

pýta sa Janík. „Ej, synu, zdravie i rozum slúţi, len 

dcéry moje draci odvliekli,“ vraví kráľ. Janko chvíľku premýšľa a dodá: 

„Ja vám dcéry vyslobodím. Len koňa hnedého ako peň, šaty farebné ako 

zábava a šabľu zlatá, ostrú potrebujem,“ pýta Janko. Kráľ mu 

koňa, šaty i šabľu dal. Jankovi na pozdrav zakýval.  

 Prešiel Janík tri doliny a tri vrchy. Po ceste stretol 

starca. Starca sa opýta, či drakov s princeznami letieť 

nevidel. „Ba videl! Leteli tam ponad tri lesy na čistinku do hôr. 

Kaţdý jeden z nich býva v jednej z hôr. Ale je to ďaleko. 

Aleţe poď, usteliem ti u mňa a uhostím ťa, ráno pôjdeš.“ 

A tak kráľovič sa u starca najedol, vyspal a vyrazil na 

cestu. Išiel, ako mu starec ukázal. Po hodnej 

chvíli prišiel k hore, ktorá mala v sebe 

otvor. Zvnútra naňho kričí princezná, 

najstaršia dcéra kráľa: „Šuhaj milý, choďţe preč, lebo keď ťa 

môj muţ – drak – nájde, tak ťa zje!“ Princ sa ukloní 

a povie: „Rád, ale vyslobodiť ťa chcem!“ Zrazu vojde 

drak a všimne si princa. Začne chrliť oheň, ale princ chytí 

šabľu a odsekne drakovi hlavu.  
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 Príde princ ku 

trojhlavému drakovi. Zvnútra 

kričí stredná princezná: 

„Choďţe preč, šuhaj milý, 

môj muţ – trojhlavý 

drak – ťa nájde 

a zje!“ 

S drakom sa 

stane to isté ako 

s predchádzajúcim. Vyberú sa 

oni za Aničkou. Anička ale 

v jaskyni nie je. Stojí na zámku uprostred tej hory. „Choďte všetci preč 

odtiaľto, lebo môj muţ – šesťhlavý drak – vás zje. On rád človečinu 

jedáva!“ kričí na nich. A ani nestihne dopovedať, keď príde šesťhlavý 

drak. Princ nezaváhal a drakovi odtne jednu, druhú, tretiu, štvrtú, piatu 

i šiestu hlavu. Šťastné princezné sa mu vrhnú okolo krku. 

Ďakujú mu. 

 

 

 

 

 

 Po troch týţdňoch prídu do paláca. a kráľ ich víta: 

„Dcérenky moje, ako rád vás vidím!“ Potom 

sa nakloní k Jankovi a povie mu: „Janko, 

vyber si nejakú z mojich dcér.“ Janko neváha 

a odpovie: „Nijakú inú nechcem, len Aničku.“ Anička 

šťastná vrhne sa mu okolo krku a povie, ţe aj ona ho 

chce.  

 A tak šťastne ţili všetci, aţ kým nepomreli. 

 

                                              Kristína Kasajová, 6.B 
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Lalionamustrehu 

 

 Dievčatko Stelka má otca mechanika. Jedného dňa 

má narodky. Ocino uţ dlho po nociach pracoval v dielni, 

nevedela na čom. V deň jej jedenástych narodenín jej daruje 

„čudo“ prikryté veľkou plachtou. Keď plachtu Stelka 

odkryje, ocko jej vysvetlí, ţe je to stroj času. 

 Stelka stroj na kolieskach prevezie do svojej izby. Po čase 

si vraví, ţe by ho mala vyskúšať. Je veľmi zvedavá, čo by sa 

dialo v budúcnosti. Vstupuje do stroja a stroj ju teleportuje 

nevedno kam. Myslí si, ţe do budúcna. 

 Stelka sa ocitá vo veľkom nákupnom centre. Má pocit, ţe je v parku, ale 

všade okolo nej sú police s tovarom. Sú tam aj stromy, trávnik a kamienkové 

chodníčky. Celý obchoďák je prikrytý priesvitnou sklenenou kupolou, cez ktorú sa 

dalo ľahko prejsť.  

 Stelka sa ide prejsť po obchode. Všimne si, ţe všetci ľudia v obchodnom 

centre majú zaujímavé oblečenia a účesy. V jednom oddelení stretá dievčatko 

pribliţne vo svojom veku. Prihovorí sa je: „Ahoj, ja som Stela. Ako sa voláš?“ 

Dievčatko odpovedá: „Lalionamustrehu a kamarátky mi hovoria Lali.“ Stelka sa 

jej spýta: „To všetci majú také dlhé mená?“ Lali odpovedá: „Áno, to ja mám ešte 

krátke meno.“ Stelka poprosí Lali: „Mohla by si mi ukázať celé 

mesto?“ Lali jej odpovie: „Jasné! Bude to sranda! 

Najprv ti ukáţem celý obchoďák. Môţeme si aj niečo 

kúpiť.“ Lali zrazu zatlieska a prigúľa k nim veľká 

sklenená guľa, v ktorej sú dve kreslá, volant, páka na 

radenie rýchlosti a kufor vzadu. Lali zvolá: „Nasadať!“ 

Stelka sa zľakne: „Nie je to nebezpečné?“ „Nie, tak uţ 

nasadni!“ 

 Dievčatká nasadajú do „auta“, Lali naštartuje a vyberú 

sa nakupovať. Obzerajú si šaty, sukne, nohavice, tričká a svetre. 

Stelke sa zdá táto zvláštna móda zaujímavá a pekná. Hneď si 
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vyberie sveter, nohavice, tričko a šaty. Lali si vyberá sukňu, overal, bundu 

a pančuchy. Lali sa pýta: „Chceš ísť uţ k pokladni? Alebo si ešte niečo chceš 

kúpiť?“ „Uţ by sme mohli ísť ku pokladni,“ odpovedá Stelka. Lali ich odváţa 

v sklenenej guli ku pokladni. Stelka je v šoku, lebo vidí robota s desiatimi rukami, 

ktorý im začne blokovať nákup. Keď doblokuje, robot oznámi: „Spo-lu to sto-jí 

päť-násťo-re-nov.“ Lali 

priblíţi k pokladni čip 

s náramkom, a tak 

zaplatí. Robot potvrdí 

platbu: „Plat-bapreš-

laús-peš-ne. Vez-mi-te si 

to-var a mô-ţe-te ísť. 

Ďa-ku-je-me za ná-

kup.“ 

 Dievčatá vyjdú von z obchodného domu – sklenenej kupoly – a zbadajú, 

ako pred nimi jazdia drony po zemi aj vo vzduchu. Lali zastaví jedného drona 

svetlom zo svojho náramku. Najbliţší dron pri nich zastaví, otvorí svoj sklenený 

kokpit a dievčatá doň nastúpia. Vo vnútri drona je päť sedačiek, na 

jednej z nich sedí autopilot – robot, ktorému Lali povie: „Prosím 

na Námestie Igrioo2.“ Dron poslúchol, naštartoval a odviezol 

dievčatá na určené miesto. Dievčatá vystúpia pri veľkej 

fontáne. Keď pred fontánou zastanú obidve, Lali aj Stelka, 

fontána sa náhle roztočí a vťahuje do seba Stelku, ktorá ešte 

stihne vykríknuť: „Ahoj, Lali! Zajtra zas prídem a môţeš mi 

ukázať mesto! A mimochodom, ako sa volá toto 

mesto?“ 

 Stelka je uţ takmer vtiahnutá do fontány, keď 

Lali skríkne: „Nelamustrelobonate:“ 

 

Terezka Muráňová, 5.A  
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STROMY RODIČMI 

 

 Malý Zvesin robil svoju najobľúbenejšiu činnosť – kreslil si. Naraz do jeho 

izby vtrhol Dugodaf. To je jeho dedko. S dedkom bývajú v malej chatke pri 

potoku.  

„Na dnes máme veľké plány!“ zvolal dedko. 

„Áno? Aké?“ vyzvedal Zvesin nedočkavo. Vţdy sa potešil, keď s dedkom išli niečo 

spoločne robiť.  

„Poď za mnou,“ povedal mu Dugodaf. Vošli do ČAROVNEJ IZBY, do ktorej môţe 

Zvesin chodiť iba s dedkom. Dodnes nevie prečo. Zo skrinky dedko vybral 

oranţovo-čevený kameň. 

„Drţ ma za ruku,“ povedal Dugodag Zvesinovi a spolu sa premiestnili do Zlatého 

lesa.  

„Jéééj, Zlatý les!“ skríkol Zvesin. 

„Ticho! Teraz si zobudil celý Zlatý les!“ okríkol ho dedko. 

Do Zlatého lesa spolu chodili len raz do roka, pretoţe len raz za rok tam vyrástli 

zlaté jablká. Zvesin stíchol a spoločne čakali, kým les znovu nezaspí. Stromy 

zaspali. Prišiel čas na... ZLATÉ JABLKÁ. Tie museli odtrhávať veľmi pomaly. No 

dnes nebol Zvesin vo svojej koţi a ponáhľal sa, keď tu niekto zvolal: 

„Au!“ rozplakal sa strom Zlatochňa. Taký strom – plačko. Na jeho plač sa 

zobudili ostatné stromy okolo.  
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„Čo sa to tu deje?“ ospalo sa pýtal 

Pachtoš. Zvesin, úplne vyľakaný, 

stál pri dedkovi. „Neboj, len 

pomaličky kráčaj naspäť odkiaľ 

sme sem prišli,“ pošušky 

mu hovoril dedko. 

Neskoro. Zlatochňa si 

všimla Zvesina, ktorý 

zas neposlúchol dedka 

a miesto tichého kráčania, 

beţal ako o ţivot. 

„AAAA!“ zvrieskla. „Čo zase 

vrieskaš?“ pýtal sa zobudený 

Pachtoš. „Tam sú! Zobrali nám jablká!“ 

rozplakala sa Zlatochňa. Vzápätí celý les oţil. Jeden zo stromov, Rýchlik, Zvesina 

chytil do konárov. 

„Dedko! Dedko!“ kričal Zvesin. No dedka nikde nebolo.  

„Povedz s kým si tu!“ pýtal sa Rýchlik. Chcel chytiť aj toho, na koho Zvesin 

kričal.  

„S dedkom Dugodafom.“ odvetil ustráchane Zvesin. Ale dedka nikto nevidel. 

„No toto! Nechať vnúčika len tak v lese medzi nami?“ neveriacky sa pýtala 

Zlatochňa. „Máš hrozného dedka!“ plačlivo hovorila chlapcovi.  

„Nevadí, my sa o teba postaráme,“ povedal Pachtoš, „ale teraz ma nechajte 

spať,“ a hneď ako to dopovedal, zaspal.  

A tak aj bolo. Pár dní sa o Zvesina starali uplakaná Zlatochňa a Pachtoš. Veľmi 

im to nešlo, ale nikto sa tomu nečudoval.  

Dugodaf sa uţ nikdy do lesa nevrátil. No a tak sa stala jedna zvláštna vec: 

STROMY SA STALI RODIČMI.                                     

Filip Úkrop, 7.D 
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ŢABIA KRÁĽOVNÁ 

 

 V jednom veľkomeste vyrastala sirota Anika. Bola múdra, milá a 

starostlivá. Jej najlepšia kamarátka sa volala Olívia. Obidve boli najlepšie ţiačky v 

triede. Raz bol krásny deň, preto sa nikomu nechcelo byť v škole. Ale Anika po 

škole zostala v triede. Odrazu sa zdvihla krieda a začala písať na tabuľu. Anika 

od prekvapenia spadla zo stoličky. Keď vstala, na tabuli bolo niečo napísané a 

nahlas začala čítať: ,,Pomoc je potrebná. Otvor sa portál do sveta fantázie!“ 

Odrazu sa otvorili okná. Vonku hrmelo a blýskali sa blesky. Tabuľa začala ţiariť 

rôznymi farbami a meniť tvar. Dalo by sa povedať, ţe to bol portál. Zrazu ju to 

vtiahlo... 

 Zobudila sa na zelenej lúke s kvetmi rôznych farieb. Bolo to tam ako v 

rozprávke.  

 ,,Ahoj, Anika, som kráľovná Anabela. Vládnem tejto krajine fantázie. Volá 

sa Loka. Magické bytosti a ja, a určite aj ľudia zo Zeme potrebujú tvoju  pomoc,“ 

zúfalo povedala kráľovná. Anika tam stála ako zamrznutá, takmer onemela, ale 

napokon prehovorila: ,,Ja neviem, čo mám povedať. Ako som sa tu dostala? 

Prečo ja? Veď som iba obyčajný človek. Neviem čarovať!“ ,,Vieš, Anika, si veľmi 

výnimočný človek! Viem, ţe nás všetkých zachrániš. Pred niekoľkými rokmi  

vznikla trhlina a veľa zlých magických bytostí prišlo na váš svet.  

       Medzi ne patrí Ţabia kráľovná. Je veľmi nebezpečná. Musí zo Zeme  

                        odísť. Tak ideš do toho?“ opýtala sa s nádejou kráľovná.  

,,                       Samozrejme, pomôţem. Ale mohla by som poprosiť moju  

             kamarátku Olíviu o pomoc?“ opýtala sa Anika. ,,Môţeš ju poprosiť, ale  

                    nikomu to nemôţeš povedať. Pomôţe vám aj víla Astrid a toto je  

             náhrdelník, ktorý ti pomôţe v núdzi. Teraz uţ musíš ísť. Drţím palce,“  

                         dopovedala kráľovná, mávla rukou a v tom bola Anika preč. 

           Anika sa ocitla v Olíviinej izbe práve vtedy, keď tam bola i Olívia a tá sa  

                            vyľakala. Anika jej všetko vysvetlila, len jedna vec jej stále  

                                                          nešla do hlavy... Kde je víla Astrid?  
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                                           ,,Som tu za tebou Anika,“ povedal tichý hlások.  

                                                 Keď sa Anika otočila, uvidela malú krásnu  

                                              ruţovú vílu. Mala krehké krídelká, s ktorými 

                                                      mávala. Boli všetky a boli na záchranu 

                                        pripravené. Ale kde nájsť Ţabiu kráľovnú? Anika 

                                            si spomenula na náhrdelník. Nevedela, ako to  

                                                    má zistiť od neho, a tak sa ho náhodne  

                                                  opýtala: ,,Kde nájdeme Ţabiu kráľovnú?“  

                                        Po vyslovení otázky sa v duchu zamyslela, aký to  

bol ale nezmysel, pýtať sa náhrdelníka... Vtom náhrdelník začal ţiariť a vznášať 

sa. Hlasom človeka začal odpovedať na jej otázku: „Neďaleko od mesta sa 

nachádza les. V jeho strede je močiar. Aby ste sa dostali ku kráľovnej, musíte 

nájsť starý strom. V ňom je veľká dutina. Do nej musíte vojsť a zakričať: 

,,Ţabitus!“  Pod močiarom je veľká jaskyňa, a tam sa nachádza Ţabia kráľovná. 

Dostanete sa do jaskyne. Na úplnom konci je jej úkryt. Pozor! Sú tam pasce. Keď 

cez ne prejdete, budú na vás čakať ţabí ľudia. Ak ich prekabátite a podarí sa 

vám cez nich prejsť, dostanete sa do Ţabieho bludiska. Vaše srdce vás bude viesť 

na správnu cestu. Po ceste vás budú sledovať ţaby. Dajte im nejaký hmyz a dajú 

vám pokoj. A to je cesta k Ţabej kráľovnej.“  Keď náhrdelník skončil rozprávať, 

Anika si ho zaloţila okolo krku. Začali si chystať veci na výpravu. 

 Na druhý deň išli do toho lesa a urobili všetko, čo 

náhrdelník povedal. Dostali sa do jaskyne. 

Ťaţké bolo prejsť cez pasce, ktoré tam 

nastraţila Ţabia kráľovná. Dostali sa k ţabím ľuďom. 

Mali zelenú slizkú pokoţku, roztrhané oblečenie, dlhé 

nohy, na konci prstov mali blany a tvár mali ako 

ţaby. Lenţe ako cez nich prejsť? V tom Astrid 

zletela  

 



14 

 

 

k náhrdelníku a zaţelala si: ,,Prosím si, 

aby sme sa stali neviditeľnými.“ A tak 

sa aj stalo. Takto cez ţabích ľudí prešli 

a dostali sa k Ţabiemu bludisku. Srdce 

ich viedlo k Ţabej kráľovnej. V strede 

cesty stretli ţabu. Tá veľmi hlasno 

začala kvákať a ozvalo sa ďalšie a ďalšie 

kvákanie. Olívia vytiahla muchu a dala ju 

ţabe. Ţaba zmĺkla. Dostali sa do miestnosti, kde 

bola tma, svietili tam iba svetielka. Bolo tam počuť rôzne zvuky, a keď sa lepšie 

prizreli, uvideli uväznených ľudí. V tom ich ţabí ľudia chytili a pred nimi sa 

objavila Ţabia kráľovná. „Mysleli ste si, ţe o vás neviem? Ţaby v bludisku ma 

upozornili. Keď z tohto počítača zapnem raketu, ktorá vybuchne, všetci ľudia na 

svete sa premenia na ţabích ľudí a ja im budem vládnuť. A vy mi v tom 

nezabránite! Uväzním vás ako aj týchto ľudí. Hahaha!“ Keď to dopovedala stisla 

červené tlačidlo a začala sa odpočítavať jedna minúta do odletu rakety. Odrazu 

Astrid vyletela z Anikinho vrecka a začala Ţabiu kráľovnú ťahať za vlasy. 

,,Pomoc! Pomôţte mi tu vílu chytiť!“ vykrikovala Ţabia kráľovná a ţabí ľudia 

Aniku a Olíviu pustili. Olívia beţala k počítaču, aby sa odpal rakety neuskutočnil. 

Anika zatiaľ oslobodzovala ľudí. Keď Olívia zrušila odpal rakety a Anika 

zachránila ľudí, rozmýšľali, čo spraviť so Ţabou kráľovnou. ,,Mne niečo napadlo. 

Náhrdelník, prosím si, aby sa Ţabia kráľovná vrátila do 

krajiny Loka,“ poţiadala Anika a Ţabia kráľovná bola 

preč. Ţabí ľudia sa premenili na ľudí, pasce a ţabie 

bludisko zmizli. Keď všetci vyšli von, z jaskyne 

a močiara sa stala lúka.  

 Astrid, Olívia a Anika sa vrátili domov. A 

ďalej zachraňovali svet. KONIEC. 

Grétka Trpišová, 7.C 
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Ako Biela laba so starčekom našli poklad 

 

 Bolo poludnie a Biela laba so starčekom sa rozhodli ísť 

na výlet do lesa. Starček zbalil ruksak s jedlom a pitím a išli 

na výlet. V polovici cesty sa Biela laba stratila. Starček ju 

začal hľadať. Biela laba dlho blúdila po lese a nevedela nájsť starčeka. Nakoniec 

objavila jaskyňu, do ktorej vošla a v ktorej našla poklad. Bola to zlatá kosť, pre 

Bielu labu poklad nad poklady. 

 Biela laba vyšla z jaskyne. Začala štekať, aby privolala starčeka. Starček ju 

začul a vybral sa jej smerom. Keď sa stretli, starček si Bielu labu pripol na 

vôdzku. Biela laba začal ťahať starčeka do jaskyne. Starček, ktorý bol unavený, 

nechcel ísť nikam, len domov. Vrátili si domov a unavení si ľahli skoro spať. 

 Keď sa ráno starček zobudil, zistil, ţe Biela laba nie je doma. Rozhodol sa 

opätovne ju hľadať... Ale Biela laba uţ bola na ceste do jaskyne. Starček ju hľadal 

v blízkosti domova, kým ona zatiaľ našla jaskyňu, v nej zlatú kosť, ktorú uchopila 

do tlamy a vybrala sa späť domov. Starček plný starostí zavolal na políciu 

a ohlásil im, ţe sa mu Biela laba stratila. Zatiaľ, čo starček telefonoval, Biela laba 

uţ ubehla kus cesty. Ešte bola ďaleko od domova, bola unavená, a tak sa 

rozhodla, ţe si chvíľu oddýchne. Ľahla si do tieňa a zaspala. Keď sa prebrala, 

pokračovala v ceste domov. Starček medzitým hľadal po susedoch, vonku, 

v záhradách, na poliach... Kým ju takto chudák starček hľadal, Biela laba 

dorazila domov, uvelebila sa so zlatou kosťou vo svojom pelechu a zaspala od 

vyčerpania. Zvečerilo sa. Starček vzdal hľadanie a vrátil sa domov. A uvidel ju... 

Potešil sa, keď ju zazrel vo svojom pelechu, ako odpočíva. Vtedy zbadal vedľa nej 

aj zlatú kosť. Ale únava ho zmorila, pohladkal ju a tieţ si ľahol spať.  

 Objavenie zlatej kosti v pelechu Bielej laby mu nedalo pokoja. Ráno preto 

zavolal archeológovi, aby zistil, o akú kosť sa jedná. Archeológ mu vysvetlil, ţe je 

to veľmi vzácny artefakt z dávnych čias a má nevyčísliteľnú hodnotu. Starček ju 

teda odovzdal do múzea. Chcel, aby sa aj ostatní ľudia a psíky mohli potešiť z jej 

krásy.  

Ondrej Muráň, 7.D  
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Normoši a poloľudia 

 Bola raz jedna zázračná škola menom 

Karpatská v Ţiline. V tejto škole sa diali pre 

normošov divné veci a pre nás úplné normálna 

kaţdodenná školská rutina. V tejto škole sa učili 

poloľudia, medzi ktorých patrím aj ja. Oboznámim 

vás s mojou triedou, ale aj so mnou. Ako prvé 

uvediem niečo o sebe. Volám sa Dajana 

Stragerová a moja rodina pochádza z Nemecka. 

Bývam v našom slovenskom dome, ale som v ňom sama, pretoţe som chcela 

dokázať rodičom, ţe sa dokáţem o seba postarať. Mám uţ predsa 88 kráľovských 

rokov. Prečo kráľovských? No preto, lebo som dcéra kráľa a kráľovnej času. 

A tam, kde som ja, plynie čas presne tak, ako chcem. Môj dom, teda náš dom, 

má desať poschodí: tri hore a sedem dole. Je v ňom sluţobníctvo, ktoré ho vţdy 

pekne vyupratuje. V tom dome sa len tak rýchlo nestratíš. Na kaţdom podlaţí je 

mapka, kde sa presne nachádzaš. Ale dosť o mne a mojom dome, teraz poviem 

niečo o mojej škole. Sme rozdelení do štyroch tried v ročníku. Kedysi sme mali 

dokonca päť tried. Sú to: 7. A-qua, 7. B-oji, 7. C-inbarit, 7. D-ioptaz a tá 

piata, čo kedysi bola, sa volala 7. E-uklas. Triedy sú pomenované po drahých 

kameňoch. Moja trieda sa volá 7. C-inbarit. Sme tá najšialenejšia trieda na škole, 

čo je fajn, lebo aj to sa cenní v našej škole. Dlho nám to teda netrvalo, vybudovať 

si takúto povesť, pretoţe hneď, ako sme sa spoznali, boli sme jedna veľká 

rodinka, ale najsamlepšie to bolo, keď v päťdesiataku k nám prišla nová triedna 

učiteľka Kavţivská. Vtedy sa k nám pridali aj naši špecialisti a začali sa s nami 

baviť, teda aţ na jedného. V triede som ja moja najka, s ktorou sa stále bavím 

snaţíme sa pomôcť kaţdému, keď to ide i keď to nejde. A super je, ţe aj ona má 

rodičov kráľovského pôvodu. Oni zas ovládajú očný klam. A teraz príde tá 

najlepšia časť. Dozvedeli sme sa, ţe ideme stanovať do prírody. Všetci sme sa 

tešili, lebo tmu sme mali najradšej. Keď som si zbalila veci, stavila som sa so 

svojím dţípom pre Ashli (nebojte sa, ja som ho nešoférovala, nie ţeby som to 

nevedela, ale ľudia ma vnímajú ako 13-ročné dievča – tak ma priviezol môj 
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strýko, ktorý býval o dva mini domy ďalej). Uţ sme čakali iba na Temnobus, 

ktorý je jeden z najluxusnejších busov sveta. Prišli sme na miesto, na ktorom sme 

si mali rozbaliť stany. Ani nie o 5 sekúnd som ja s Ashli mali stan postavený. Išli 

sme si ľahnúť. Bol ešte deň, ale my sme sa mali stretnúť o polnoci. Keď sme sa 

zobudili a obliekli, vyšli sme von, kde nás čakala pani učiteľka, ako vy, normoši, 

hovoríte. Mali sme rozchod po lese s úlohou nájsť si niečo pod zub. Keďţe som 

upírka, niečo by bodlo pod zub – niečo veganské, pretoţe všetci sme buď vegáni 

alebo vegetariáni. No a teraz sa to stane. Ja s Ashli sme si chceli dať nejaký šalát 

a zrazu sa okolo nás rozvíril prach. Keď to skončilo, ocitli sme sa v nejakej 

krásnej vysvietenej miestnosti. Zrazu niekto otvoril dvere. Bol to pekný upír-

vlkodlak a jeho kamarát išiel za ním. Bohuţiaľ nás vycítili. Hneď ako nás uvideli, 

opýtali sa, čo tu robíme. Nevedeli sme odpovedať. Neskôr sme im všetko 

poporiadku vysvetlili, ale na oplátku sme chceli my vedieť, kde sme. Ten prvý 

menom Braňo nám vysvetlil, ţe sme na opustenej bývalej budove Auparku 

v Ţiline. Ten starší a krajší menom Jefry povedal: „Sem sa môţu dostať len 

vyvolení!“Ashli na to: „Akí vyvolení? Čo sa tu, krucinál, deje?!“ Jefry sa otočil ku 

mne, pretoţe som bola pokojnejšia a povedal: „Na toto miesto sa dostanú 

poloľudia, teda my. Viac sa dozviete v kronike.“ Keď sme našli kroniku, začala 

som čítať: „Na toto miesto sa dostanú iba tí najlepší poloľudia a spoja svoje sily. 

Musia vzniknúť dva páry: dievča a chalan a spoja sa v tomto poradí: starší 

s mladšou, mladší so staršou. Prvý pár bude vládnuť poloľuďom, teda nám 

a druhý pár bude vládnuť normošom.“ A tak sa aj stalo. Najprv to bolo veľmi 

divné ţiť na Budatínskom hrade a ţiť s chalanom, ktorého nepoznáš a dokonca je 

od teba starší. No postupne sme si jeden na 

druhého zvykli. Neskôr sme sa zasnúbili a ešte 

neskôr sme mali svadbu a napokon bábätko. To 

isté sa stalo aj Ashli.  

 Všetko napokon bolo perfektné. A keby ste 

chceli vedieť, koľko mám rokov? Tak teraz, 

keď píšem tento príbeh mi je uţ viac ako 100.  

Monika Nováková, 7.C 
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Ţilina – moje mesto 

 

LITERÁRNE PRÁCE OCENENÉ MESTOM ŢILINA  

V SÚŤAŢI ŢILINA – MOJE MESTO: 

 

v 3. kategórii literárnej časti súťaţe – próza, získala Petra 

Mindeková z 8.B prvé miesto prácou: 

 

Strom Ţiliny 

 Kedysi dávno sa na území Ţilina rozprestierala holá pláň. Nerástol 

tu ani jeden strom, tráva či kvety. Po vode tu nebolo ani stopy. Zvieratá 

neobývali túto oblasť. Nebolo tu nič. Raz sa tu vybral jeden starý muţ. 

Prečo? Lebo vypestoval zázračné semienka stromov, ktorých plody 

dokázali vyliečiť kaţdú chorobu. Nikto mu však neveril, a tak sa vydal do 

tejto pustatiny, aby im to na nehostinnej zemi dokázal. Zasadil tu 

semienko. Polial ho trochou vody a odišiel.  

 O polnoci začala suchá zem 

praskať a vynorili sa konáre, listy 

a kôra stromu. O pár sekúnd 

vyrástol strom do výšky 

dvanásť metrov. Spod listov 

zelených ako smaragd sa objavili 

zlaté plody. V mesačnom svite sa 

jagali ako tie najţiarivejšie hviezdy 

nočnej oblohy.  

 Na druhý deň prišiel starý muţ aj s neveriacimi ľuďmi. Na mieste, 

kde predtým vládlo ticho a prázdnota, teraz rástla tráva, menšie kríčky 

a uprostred toho všetkého obrovský strom, na ktorom sa rozospievali 

vtáčiky. Po týţdni vedel uţ o zázračnom strome kaţdý. Mohol však vyliečiť 

ľudské choroby? Nikto sa zatiaľ neodváţil ochutnať plody stromu. 

Z malého semienka sa stal strom obklopený postupne hustým lesom. 



19 

 

 

 Po tráve teraz prechádzala stará ţena. Bývala na hranici lesa 

a volala sa Ţil Ina. Bola v tomto lese sama, a keďţe nemala rodinu a bola 

slepá, vydala sa za stromom sama. Netušila však, kam má ísť. Zrazu 

začula pribliţujúci sa spev vtákov. Obkolesili ju všade navôkol. Opatrne sa 

jej dotkli rúk a viedli ju naprieč lesom. Odrazu vtáci zastali. Ţil tieţ. 

Začula šumenie vody. Nachádzala sa pred búrlivou riekou. Vtáky len raz 

zamávali mocnými krídlami a boli aj so Ţil Inou na druhej strane. Táto 

mocná rieka chránila magický strom pred ľuďmi, ktorí chceli strom 

zrúbať. Mohli tu ísť len ľudia dobrého srdca a starý muţ, ktorý strom 

zasadil.  

 „Nastav ruky,“ bolo počuť zo spevu vtákov. Ţil pred seba vystrela 

ruky a vzápätí jej do nich spadol čarovný plod stromu. Nesmelo doň 

zahryzla a ucítila sladkú chuť. Z čiernej tmy pred jej očami sa vytvorili 

obrysy. O chvíľu Ţil uvidela po prvýkrát svet: poletujúce 

pestré vtáky, trávu tancujúcu v pohybe vetra, zafírovo 

modrú vodu, ţiarivé slnko, oblaky sťa predbiehajúce sa 

ovečky na jasnom nebi, mohutný strom s liečivými 

plodmi farby zlata a... muţa. 

„Ako sa voláte?“ spýtal sa jej kráčajúc k nej. „Ţil Ina,“ 

odpovedala. „Ako sa volá toto zázračné miesto?“ Bolo 

prvé, čo jej napadlo, zatiaľ, čo sa rozhliadala okolo seba.  

„Bude sa volať po jednej osobe, ktorá sa odváţila 

k tomu, čo iní nie. Toto miesto sa odteraz bude volať po 

tebe: Ţil Ina – Ţilina. 

 Čoskoro všetci zabudli, ţe tu kedysi nič nebolo. 

Ţilina sa zaplnila ţivotom, ľuďmi, zvieratami... 

 O 10 rokov, presne o polnoci, keď všetci ľudia 

vyzdraveli čarovnou mocou stromu, sa strom vyparil v 

závane zlatého prášku aj spolu so starým muţom. A len niektorí ľudia 

vedia o tomto desaťročí. Tí, čo ich strom vyliečil aj spolu 

so Ţil Inou, zostali nesmrteľní... 

Petra Mindeková, 8.B 
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v 2. kategórii literárnej časti súťaţe – próza, získala Ema 

Šteffeková zo 6.B druhé miesto touto prácou:  

 

Ţilina, naše mesto 

 Raz sa jedna rodinka z Česka 

vybrala na dovolenku na 

Slovensko. Pôvodne mali ísť do 

Bratislavy, ale najmladšia dcéra 

Alica rozhodla, ţe pôjdu do Ţiliny. 

Ostatní členovia rodiny tomuto návrhu neoponovali, lebo vedeli, ţe Alica je 

tvrdohlavé a neposedné dieťa. Maminka bola z návrhu svojej dcéry trochu 

sklamaná, no uznala, ţe to je taktieţ dobrý nápad. V duchu si pomyslela, 

ţe do Bratislavy  môţe ísť aj o rok. Keď otecko uloţil deti spať, mamička 

si ihneď išla niečo zistiť o Ţiline na internete. To, čo jej prehliadač ukázal, 

ju veľmi potešilo. Uvedomila si, ţe Alica mala pravdu, ţe Ţilina je mesto, 

ktoré by mali navštíviť. Je historicky, ale aj kultúrne atraktívne 

a zaujímavé. 

 V deň odchodu celá rodinka nasadla do auta s radosťou a veľkým 

očakávaním, čo im výlet do Ţiliny prinesie. Aţ neskôr zistili, ţe nemajú 

zbalené pasy. „Ach, mami, prečo nemôţeme ísť bez pasov, veď kedysi sme 

boli jeden štát?“ durdila sa ich najstaršia dcéra Petra. „Peťa, nefrfli 

a radšej si choď pohľadať svoj pas,“ okríkla ju mama. Mama Lucia nebola 

zvyčajne veľmi prísna, ale keď sa ponáhľali, strácala trpezlivosť. 

Z obývačky sa ozval vystrašeným hlasom otecko: „Lucia, môţeš sem, 

prosím ťa, prísť? Dnes zrejme nikam neodcestujeme!“ „A to uč prečo?“ 

spýtala sa prekvapene mama Lucia. Otecko sa to pokúsil citlivo vysvetliť: 

„Môj pas je neplatný, musím si vybaviť nový.“ Mama zbledla a bolo jej do 

plaču. Celá rodina sa na ten výlet veľmi tešila. Nikto nevedel, ako to 
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vysvetlia malej Alici. Určite sa rozplače, keď sa dozvie o zmene plánu. „A 

nemôţeme ísť len my tri? Ja tu týţdeň čakať nechcem!“ spýtala sa 

nahnevane tínedţerka Petra. „Nemôţeš hádzať vinu len na otca, my všetci 

sme si mali skontrolovať platnosť pasov,“ odvetila karhavo mama. Ocko 

všetko citlivo vysvetlil malej Alici aj dospievajúcej dcére, ba aj to, ţe výlet 

sa neruší, iba sa pôjde na Slovensko o týţdeň neskôr. 

 Po týţdni otecko dostal nový pas a dovolenke nestálo nič v ceste. 

Mohli sa opäť pobaliť a odcestovať. Na hraniciach ich však nikto nezastavil 

a nekontroloval. Peťa opäť ironicky zafrflala: „Prečo sme potom čakali na 

ten tvoj nový pas?“ „Čo ak nás budú kontrolovať na spiatočnej ceste?“ 

odvetila mama. A ocko súhlasne odpovedal: „To je pravda.“ 

 O niekoľko hodín boli v Ţiline. Unavení, ale šťastní. Všetci vystúpili 

z auta a spolu s veľkou batoţinou sa ubytovali v päť hviezdičkovom hoteli 

Grand. Na druhý deň sa vydali na prehliadku krásneho mesta. Aj počasie 

im prialo. Bolo slnečno a príjemne teplo. S vreckovým sprievodcom 

navštívili Katedrálu Najsvätejšej Trojice, Burianovu veţu s krásnym 

výhľadom na centrum mesta, Mariánske námestie, 

jedinečné štvorcové námestie lemované pôvodnými 

domami, radnicu, úzke uličky s malými obchodíkmi, 

neobišli ani fontány a park, kde si po dlhej prechádzke 

všetci oddýchli na lavičke. Alicke sa najviac zapáčila 

história erbu, ktorá hovorí o tom, ţe ţilinský erb je 

najstarší mestský erb na Slovensku. Po náročnej 

prehliadke mesta, ktorá sa ani zďaleka neskončila, sa 

rodinka rozhodla ísť naobedovať do reštaurácie 

v nákupnom centre Mirage. Po vynikajúcom obede 

pokračovali v prehliadke mesta a neskôr i v nákupoch 

vo veľkom obchodnom centre Aupark. Alicka však hneď 
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zamierila do Dráčika. Tam ju zaujal obrovský plyšový medvedík: „Mami, 

oci, kúpite mi ho?“ prosíkala Alicka. Chvíľu bolo ticho, ale nakoniec, 

s úsmevom na perách spoločne odpovedali áno. Peťa sa zrazu ozvala: „A ja 

si môţem tieţ niečo vybrať na pamiatku?“ „Jasné Peťka!“ odpovedala 

mama. A vzápätí sa všetci radovali. Po dlhom dni strávenom prehliadkou 

mesta i nákupmi sa celá rodinka vrátila do hotela. I druhý deň 

pokračovala rodinka v spoznávaní histórie mesta. Rozhodli sa navštíviť 

Budatín, kde je nádherný park a zámok s expozíciou starých remesiel či 

dobových kostýmov. Neobišli ani vodné dielo, kde si mohli zakorčuľovať 

a pozrieť si širšie okolie Ţiliny, sídlisko Vlčince, Solinky, Hliny. 

A samozrejme, výlety do Malej Fatry, tie boli jednoducho jedinečné. Nikto 

nechcel veriť tomu, ţe sa ich pobyt na Slovensku pomaly končí. Na ďalší 

deň mali odcestovať späť do Čiech, ale nikomu sa nechcelo odísť. Zrazu sa 

ozvala Alicka so svojím návrhom. „Čo keby sme sa tu presťahovali?“ Všetci 

skoro prestali dýchať, keď počuli ten bláznivý návrh. Celá rodina uznala, 

ţe je to dobrý nápad, ale veľmi ťaţko realizovateľný. Po návrate domov sa 

ešte dlho zhovárali o záţitkoch z dovolenky. Ich nadšenie pretrvávalo a po 

dlhých úvahách a rodinných poradách sa nakoniec spoločne rozhodli 

presťahovať sa na Slovensko. Zvíťazila láska k mestu a prírode.  

 Po náročnom sťahovaní a vybavovaní, začala rodinka písať novú 

kapitolu svojho ţivota v ich novom domove, meste Ţilina. Aj Peťka 

a Alicka sa zmenili, našli si nových priateľov a stali sa výbornými 

ţiačkami. V súčasnosti navštevujú ZŠ na Karpatskej ulici v Ţiline a píšu 

báseň tohto mesta: „Ţilina 

je mesto naše, deti sú tu 

dobré, krásne...“ 

Ema Šteffeková, 6.B  
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v 3. kategórii literárnej časti súťaţe – próza, získal Martin 

Otipka z 8.D tretie miesto prácou: 

 

Príbeh o Ţilinskom hrade 

 Kedysi dávno sa nad 

riekou Váh a pod vrchom 

Dubeň vypínal slávny Ţilinský 

hrad, ktorý zabezpečoval 

nielen ochranu podhradia, ale 

aj celého širokého okolia pred 

prípadnými protivníkmi. 

Starý majiteľ slávneho hradu 

pán Ţilinský zomieral. K smrteľnej posteli si zavolal svojho najstaršieho 

syna Matúša a trasúcim hlasom mu povedal, ţe mu odovzdá to 

najcennejšie, čo má. Meč, ktorý aj on zdedil po svojom otcovi a on zase po 

svojom otcovi, bol rodinným pokladom. Bol ukutý z rýdzeho zlata 

a vloţené boli do neho vzácne diamanty. Otec povedal svojmu synovi, ţe 

meč má zázračnú moc, ale on ju nemal moţnosť v ţivote nikdy vyskúšať 

a ak sa mu naskytne príleţitosť, tak nech neváha. Vďačný syn, nový 

majiteľ Ţilinského hradu, pobozkal otcovi ruku a poďakoval sa mu za meč. 

 Otec onedlho umrel, ale syn uţ zakrátko musel zabudnúť na smútok. 

Široké okolie Ţilinského hradu začalo pustošiť a ničiť nebezpečné tatárske 

vojsko na čele s krvilačným veliteľom Tazikom. Zanedlho sa tatárske 

vojsko usadilo aj pod dosiaľ nedobytným Ţilinským hradom. Zo začiatku 

sa tatárskemu vojsku nepodarilo dobyť stále odolávajúci Ţilinský hrad 

a jeho vojenská posádka ho urputne bránila. Lenţe ako plynul čas, útoky 

nebezpečného tatárskeho vojska neustále pokračovali a na hrade sa 

postupne míňali zásoby potravín, ako aj ubúdali sily vojenskej posádke. 

Keď uţ hrozilo, ţe sa stále silnému tatárskemu vojsku podarí dobyť hrad, 

zvolal pán hradu Matúš svojich veliteľov a oznámil im, ţe na obranu hradu 

aj celého širokého okolia pouţije slávny meč a vyzve veliteľa tatárskych 

vojsk Tazika na osobný súboj – muţ proti muţovi. Pán hradu taktieţ 
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oznámil svojim veliteľom, ţe ak prehrá, tak dobrovoľne odovzdá hrad 

tatárskemu vojsku. Posol pán hradu oznámi výzvu na osobný súboj 

veliteľovi tatárskych vojsk Tazikovi, ktorý s ňou s veľkou radosťou súhlasil, 

pretoţe si myslel, ţe poraziť pána Ţilinského hradu bude veľmi 

jednoduché. Keď prišiel ten osudný deň osobného 

súboja, obliekol si hradný pán Matúš vojenské brnenie po 

svojom otcovi a do pravej ruky si vzal slávny 

rodinný meč. Takto vyzbrojený vyšiel pred svoj 

hradu na lúku neďaleko rieky Váh, kde na 

neho čakal tatársky veliteľ Tazik so 

svojím vojskom. Hradný pán Matúš vytiahol 

svoj slávny meč proti svojmu protivníkovi 

a nestačil sa diviť veciam, ktoré nastali. Meč sa 

mu vymanil z jeho mocných rúk a začal bojovať 

s tatárskym veliteľom. Matúš zostal veľmi 

prekvapený zázračnou mocou rodinného meča 

a zanedlho leţal porazený a zranený veliteľ Tazik 

na zemi a prosil hradného pána Matúša, aby ho meč 

nezabil a nechal ho naţive. Hradný pán Matúš si 

opätovne vzal meč so svojich rúk a povedal 

veliteľovi, ţe ho nechá na ţive, ak jeho vojská do 

večera opustia podhradie ako aj široké okolie okolo 

rieky Váh. Tatársky veliteľ súhlasil s podmienkou pána 

hradu a so svojím porazeným vojskom veľmi rýchlo opustil 

podhradie ako aj široké okolie a obyvatelia hradu ako aj podhradia sa im 

smiali. Po poráţke tatárskych vojsk sa postupne vrátil ţivot na hrade do 

stavu pred bojmi. Hradný pán Matúš patril medzi najslávnejších 

a najspravodlivejších vlastníkov hradu, na ktorého sa veľmi dlho spomínalo 

aj po jeho smrti. Slávny rodinný meč, ktorý porazil tatárske vojská, uţ 

nebol ukrytý na tajnom mieste v hrade, ale bol vystavený na čestnom 

mieste vo veţi hradu, kde ho stráţili a obdivovali ďalšie generácie 

vlastníkov hradu nad riekou Váh. 

Martin Otipka, 8.D 
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v 2. kategórii literárnej časti súťaţe – poézia, získal Miroslav 

Májek zo 6.A čestné uznanie za báseň:  

 

Ţilina 

Na Váhu mesto šedivé, 

chlapi tam čas trávia pri pive. 

Slotu tam s radosťou vítajú, 

všade tam parkovné pýtajú... 

Cesty aj od krtkov rozryté, 

fasády ponuré, rozbité. 

 

Špina tam púšťa sa do vody, 

kde boli parky, sú obchody... 

Kórejci ţijú tam kráľovsky, 

úplatky vplyv majú obrovský. 

So cťou tam uspieť je náhoda, 

stojí tam za to len príroda. 

Miroslav Májek, 6A 

 

Prečo sú Vlčince Vlčincami? 

 Stará legenda vraví, ţe 

kedysi tu neţili ľudia, ale 

vlci. Ale poďme pekne po 

poriadku... 

 Bol raz jeden vlk, ktorý 

sa volal Ben. Keďţe bol na čele 

svorky, patrilo sa, aby si našiel svoju 

samicu. Ben bol veľmi vyberavý a ţiadna vlčica sa mu nepáčila. Rozhodol 

sa ísť preto do mesta Ţilina, kde si chcel nájsť svoju nevestu. Padlo mu do 

oka ľudské dievča menom Klára. Vlk bol taký do nej zahľadený, ţe bol 

ochotný sa zmeniť z vlka na človeka. Aby zapôsobil na Kláru, vybudoval 

popri Ţiline veľké sídlisko, ktoré malo celé patriť iba jej. Nazval ho podľa 

vlčej svorky „Vlčince“, aby mu aspoň niečo pripomínalo jeho minulý ţivot. 

Ben a Klára sa zobrali a ţili na sídlisku šťastne aţ kým nepomreli. 

Dominik Holboj, 6.A 
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Ţilina – moje mesto 

 Bolo raz jedno dievča, volalo sa Ţilina. Ţilo v meste Bez mena. 

Nemalo meno preto, lebo nikto nevedel, ako sa má volať. Raz sa do mesta 

Bez mena dostala správa, ţe kráľ z Bratislavy chce obsadiť toto mesto 

a ľudia, ktorí tu ţijú, budú jeho otroci. A tak všetci obyvatelia utiekli do 

iných miest. Teda skoro všetci, zostala tu iba Ţilina. Schovala sa 

a vymýšľala plán, ako zabrániť kráľovi ovládnuť ich skromné, ale skvelé 

mesto. A nakoniec ho aj vymyslela. Išla za kráľom a povedala mu: „Chcem 

byť vaša bojovníčka a aby ste mi uverili, ţe aj dobrá, dajte mi dvadsať 

vašich muţov a ako zbraň potrebujem luk a šípy.“ Kráľ sa zasmial a dal jej 

to, čo chcela. Ubehol jeden deň a všetci dvadsiati muţi boli mŕtvi a Ţilina 

úplne zdravá. Ale kráľ jej nechcel uveriť a vyhlásil: „Dnes, presne o polnoci 

sa pustím do boja so Ţilinou, Ak vyhrám, mesto Bez mena bude moje. Ak 

prehrám...“ nasledovala dlhá pauza. Presne o polnoci na nádvorí sa stretol 

kráľ so Ţilinou. Bojovali dlho, ale nakoniec Ţilina kráľa zabila. Tu prišiel 

kráľov radca a pomstil sa za kráľa – jedným mávnutím meča zabil 

Ţilinu, ktorá sa tešila zo svojho víťazstva a radcu si nevšimla.  

 Potom, o niekoľko dní neskôr, sa obyvatelia 

mesta Bez mena dohodli, ţe uţ to viac nebude mesto Bez 

mena, ale bude mať nové meno – Ţilina. A bude sa tak 

volať preto, lebo toto mesto zachránilo len 

sedemnásťročné dievča Ţilina, zatiaľ čo ostatní 

zutekali pred svojím osudom.  

 A teraz do Ţiliny chodí čoraz viac a viac 

ľudí, aby sa pozreli na tie krásy, ktoré tam 

tunajší obyvatelia postavili na počesť dievčaťa, 

ktoré zachránilo ich mesto.  

Emka Novotná, 6.B 
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Ako vznikla Ţilina 

 Kde bolo – tam bolo, boj jeden les. Ten les bol tam, kde teraz stojí 

Ţilina. V lese vyrástol nádherný kvet, mal tvar misky, bol vysoký ako 

dospelý človek a ţiaril ako zlato. Jedného dňa tadiaľ išla dievčina menom 

Ţilina. Šla ta, pretoţe si tam chcela postaviť kostol. Najlepšie miesto bolo 

tam, kde stál kvet. Keď ho Ţilina uvidela, neodtrhla ho, ale zosmutnela, 

pretoţe si nemohla postaviť kostol. Iný človek by kvet odtrhol. Ale kvet sa 

k nej prihovoril: „Neboj sa o mňa, pokojne si tu postav kostol.“ 

Ako kvet chcel, tak Ţilina urobila. A kostol postavila. Keď bol kostol 

hotový, zišli sa doň ľudia. Jeden mládenec videl ţiaru a išiel za ňou. Uvidel 

kvet a odtrhol ho. Keď prišiel domov, predal ho a dostal veľa peňazí. Keď 

sa Ţilina dozvedela, ţe kvet je mŕtvy, šla za mládencom. Šla, šla... Na ceste 

ju zastavil duch kvetu a povedal jej: „Nechoď za ním, potrestám ho ja 

a ty rozsyp tieto semienka!“ a podal jej tri semienka.  

Stalo sa. Kvet mládenca potrestal tak, ţe zostal do smrti sám. Ţilina 

rozsypala semienka a starala sa o ne. Keď semienka vyrástli, boli z nich 

ţiarivé kvety v tvare misky. Kvety sa nazvali Ţilina a namiesto lesa je na 

tom mieste teraz mesto. Nazvali ho Ţilina, podľa kvetov. Tieto kvety tam 

rastú dodnes.  

Natália Remeňová, 6.B 
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Vrch Krpôčka 

 Kedysi dávno, tam, kde je teraz Hlinkovo a Mariánske námestie, stál 

vrch Krpôčka. Nikto nevie, prečo sa tak volal. Bol obrastený trávou, 

machom, stromami a kríkmi. Cez les, ktorý lemoval celú horu s krásnym 

čírym potôčikom, viedla cesta. Štrková, hlinená a jemne obrastená trávou. 

Kaţdé ráno a kaţdý večer okolo Krpôčky chodil biely koč so zlatými 

kolesami a snehobielymi vraníkmi. Na zlatom sedle sedel kočiš. 

V okne koča nebolo nikoho vidieť. Ľudia sa sami seba 

pýtali, kto tam je.  

 Na vrchu Krpôčka stál mramorový 

hrad. V ňom býval starý kráľ so 

svojimi tromi synmi. Jedného dňa si ich 

dal predvolať pred seba: „Nuţ synovia 

moji, som uţ starý a chcem, aby jeden 

z vás bol po mojej smrti kráľom. 

Všetkých vás mám rovnako rád, ale 

kráľom môţe byť iba jeden. Kto z vás splní 

túto úlohu, stane sa kráľom. Nuţ počúvajte! Kto 

z vás uhádne, kto sedí v koči a bude mať milú, 

bude mojím nástupcom.“ Starší bratia sa zaradovali. 

Oni milé mali. Len najmladší brat nemal.  
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 Keď bol večer, najmladší brat sa skrčil za krík a ticho vyzeral. Hneď 

nato okolo prešiel koč. Mladík neváhal a skočil na zadnú stenu koča. Koč 

trikrát horu obehol a zrazu sa zotmelo. Kráľovstvo potemnelo. Les sa zdal 

o dosť strašidelnejší a potôčik akoby zmizol. Princ sa prikrčil, aby ho nikto 

nevidel. Aj koč s koňmi očernel. Zámocká brána sa otvorila a z koča vyšiel 

černokňaţník. Princ vyskočil a utekal za ním. Černokňaţníka schytil 

zozadu a zviazal mu ruky. „Viem, čo chceš,“ začal černokňaţník hovoriť, 

„choď do lesa za starenou. Ju počúvni a mňa zober so sebou. Dám ti koč 

s koňmi.“ Princ tak spravil. Išiel za starenou. Sedela uprostred lesa a 

dívala sa na vatru. „Vitaj, princ! Chceš princeznú alebo sedliačku?“ spýtala 

sa ho. „Princeznú,“ odvetil princ. Starena začala vysvetľovať: „Choď okolo 

týchto hôr. Trikrát ich obehni. Vţdy sa ti na tom istom mieste zjaví bič. 

S týmito bičmi šibni a uvidíš...“  

 Princ tak spravil. Z oblohy sa spustil hurikán, 

ktorý zasiahol vrch Krpôčka. Vrch zmizol 

a namiesto neho tam stála krásna 

princezná. „Ďakujem ti udatný 

princ! Zlý černokňaţník ma pred 

rokmi zmenil na túto horu,“ 

riekla princezná. A tak sa stal 

princ kráľom v princezninom 

zámku a jeho bratia mu ticho 

závideli.  

 A čo sa stalo s hradom? 

Ten sa zmenil na mozaikovú 

cestu, ktorá tam stojí 

dodnes.  

Kristína Kasajová, 6.B 
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Príbeh 

 Kde bolo, tam bolo, kde sa voda liala a piesok sa sypal, bolo jedno 

mesto na strednom Slovensku, ktoré sa volalo Ţilina. Ten, kto býva 

v Ţiline, musí poznať nákupné centrum Mirage. Tam sa bude odohrávať 

dej nášho príbehu.  

 Kedysi dávno tam toto nákupné centrum nebolo, bol tam hrad. Raz, 

po vysvedčení sa dve najlepšie kamarátky Anna a Alica vybrali spolu na 

zmrzlinu. Po zmrzline sa išli poprechádzať. Ako tak išli a nedávali pozor, 

spadli do kanála. Našli tam 

svetlo, tak sa vybrali za ním. 

Nasledoval dlhý tunel a v ňom 

druhé svetlo, ktoré ich opäť 

viedlo ďalej. Tam našli 

tajomnú miestnosť. V nej boli 

veci asi z 18. storočia. Boli 

tam nádherné obrazy, diamantový svietnik, stolík a na ňom krásne, 

zlatom zdobené taniere a veľká skriňa. Dievčatá boli zvedavé a pozreli sa 

do skrine. Našli tam starodávne šaty s výšivkami od výmyslu sveta. 

Nanešťastie sa ale museli ponáhľať domov. Cestou domov si sľúbili, ţe 

nikomu o tomto mieste nepovedia.  

 Prešlo 70 rokov a skutočne o objave nikomu nič nepovedali. Boli uţ 

babičky a stále sa spolu kamarátili. Jedného večera Anna a Alica spolu 

pozerali televízne noviny a dostali veľký šok. Zistili, ţe tam, kde našli tú 

miestnosť, prebiehali vykopávky zámku. Takţe oni objavili miestnosť 

ţilinského zámku! To bola radosť. Oznámili miesto objavu novinám 

a zarobili si peniaţky. Odvtedy ich celý svet volá záhadné deti, pretoţe 

nikto nevedel, ako tú miestnosť našli. Ale nikto nepozná ich príbeh 

z detstva...                                                              T. Môcová, 5.D 
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Kronzelak v Ţiline 

 Roky predtým ako bol postavený kostol na Hlinkovom námestí, boli 

ľudia v Ţiline suţovaní strachom a smrť bývala hneď vedľa nich. Nikto 

nevedel, či sa na druhý deň zobudí v pekle alebo vo svojom dome. 

 Ľudia sa báli jeden druhého a nedôverovali nikomu a ničomu 

a z celého srdca nenávideli plazy, pred ktorými sa skrývali, báli sa ich 

a vyhýbali sa im. 

 No obzvlášť sa báli Kronzelaka, ktorý sa dostal na zem 

počas Búrky bohov, keď do zeme udrel blesk a roztvoril ju. 

Z diery vyletel okrídlený hadí netvor, veľký ako kamión 

a dvakrát taký dlhý. Jeho šupiny boli černejšie ako 

temnota, ale na okrajoch sýtočervené. Nemal ţiadne 

nohy, no vynahrádzali mu ich štyri silné koţovité 

krídla vyrastajúce rovno z chrbta, po ktorom 

sa tiahol rad ostňov aţ po chvost. V papuli 

mal dva rady jedovatých tesákov 

a rozdvojený jazyk. No kaţdý by ho spoznal podľa jeho 

svietiacich ohnivých očí. Kronzelak ţil v diere nazývanej ako Hadia diera, 

Kranaguzé alebo aj Diablova diera. Kto tam raz vstúpil, toho uţ nikdy 

nikto nevidel, buď zablúdil v spleti tunelov alebo narazil na Kronzelaka. 

 Ľudia odtiaľ chceli ujsť čo najďalej. Čo najďalej od pekla, ktoré tam 

číhalo. Obyvatelia z iných miest sa báli Kronzelaka natoľko, ţe okolo Ţiliny 

postavili dvadsaťmetrový múr, na vrch vnútornej steny dali ţelezné bodce, 

ďalšie do širokej jamy na vonkajšej aj vnútornej strane. Stráţili jamu vo 

dne – v noci a vţdy, keď to bolo moţné, ju prehĺbili. Kaţdý, kto sa pokúsil 

preliezť, skončil napichnutý sa bodcoch.  

 Kronzelak kaţdý kaţdučký jeden deň odkedy sa otvorila zem, 

z ktorej vyletel, ničil príbytky, obchody, mosty, parky, jednoducho všetko, 
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čo mu prišlo do cesty, a ak to bolo niečo ţivé, bolo to v jeho ţalúdku skôr 

ako sa to stihlo otočiť. Okrídlený netvor tyranizoval celú Ţilinu desať 

dlhých rokov, počas ktorých múr naberal na výške a počet mŕtvych sa 

stále zvyšoval, kým muţ menom Maroš nezvolal poradu, na ktorej sa zišli 

všetci významní ľudia, ktorí preţili. Maroš prišiel s nápadom, ako sa 

netvorovej tyranie raz a navţdy zbaviť.  

 Ubehli tri týţdne, kým bolo moţné plán uskutočniť. Za úsvitu 

nahádzali Kronzelakovi do jamy tonu surového mäsa napusteného 

smrteľnou dávkou sedatíva. O niekoľko minút uţ bolo počuť mľaskot 

a trhanie mäsa. Keď sedatíva začali účinkovať, zaznelo tupé buchnutie, čo 

bolo znamenie pre nakladače plné kamenia a hliny. Prvých päť ton 

kamenia vysypali rovno na netvora a potom do zvyšnej jamy. Nakoniec 

prešli po hline valce, aby hlinu ešte utlačili, ale nechali si ešte nejakú hlinu 

na upchatie zvyšných otvorov. 

 Rozhodli sa, ţe postavia pri vchode do 

Diablovej diery kostol, aby odtiaľ navţdy odohnali 

zlé sily. Všetci sa v ňom modlili, aby to vyšlo. Keď 

po Kronzelakovi nebolo ani chýru, ani slychu, začali 

všetci oslavovať. Starosta verejne poďakoval 

Marošovi a vymenoval ho za svojho zástupcu za 

všetko, čo pre nich urobil. Oslavy trvali dva týţdne, 

počas ktorých sa tancovalo, spievalo, hodovalo, pilo 

a zabávalo. Všetci boli nesmierne šťastní, ţe sa zbavili hadieho tyrana.  

 Prešiel rok, ľudia si opravili svoje príbytky, obchody, školy, 

nemocnice a cesty. Všetko sa vrátilo do starých koľají a na Kronzelaka 

spomínali uţ len starí rodičia a rozprávali svojim vnúčatám príbehy 

o haďom netvorovi, ktorý tu kedysi ţil.  

Natália Ripelová, 8.D 
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Selinan 

 

 Bolo to uţ veľmi dávno, ešte 

v čase, keď na území dnešnej Ţiliny 

nebolo nič iné ako stromy a kríky. 

Jedného slnečného rána prišlo na 

toto územie malé dievčatko, ktoré sa volalo Selinan. 

Nevedela, kde je, čo tu robí a ani ako sa sem dostala. Zrazu dostala 

nápad. 

 „Áno, uţ to mám!“ veselo sa usmiala a povedala si.“ „Mala by som 

tu čakať, kým ma niekto nezachráni a nepovie mi, kde som!“ A tak čakala 

prvý rok. Za tento čas stihla zasadiť stromy, kvety a trávu. Počas ďalšieho 

roka sa venovala výstavbe domčekov a búdok pre vtáčiky. A tretí rok 

vybudovala malý kostolík. 

 Takto si v tomto krásnom prostredí naţívala aţ do roku 1278. 23. 

apríla 1312 bol Selinanin najlepší deň v jej ţivote. Z kopcov počula hlasy 

rôznych ľudí, ktorí kričali jej meno: „Selinan! Selinan! Si tu?“ Selinan sa 

im ozvala.  

 A tak, keď ľudia zistili, čo Selinan pre toto územie urobila, spravili 

z tohto miesta dedinku, z nej malé mestečko a nakoniec vybudovali mesto. 

To dostalo názov Selinan (v preklade Ţilina).  

 A tak si tu Ţilinčania pokojne naţívajú a dodnes si spomínajú na 

dievčatko, ktoré zmenilo 

územie bez názvu, ţivota, 

farieb na krásne mesto 

Ţilina.  

Simona Pekárová, 6.D 
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Ţivá voda 

 
 Na jednej lúke pramenila voda ţivota. A na vedľajšej lúke choval 

pastier ovce a kravy, a pritom nevedel, ţe na susednej lúke je prameň 

ţivota. Keď sa bol pozrieť ku kamošovi Kubovi, neocitol sa v Kubovom 

dome, ale blúdil po lúkach a našiel ten prameň ţivej vody. Uţ bol 

vyčerpaný, napil sa a povedal si: „Tak ja tu prenocujem.“ A zaspal. V noci 

sa mu snívalo o tom, ako sa pri tejto rieke bude vytvárať dedina a potom 

mesto. Ráno sa zobudil a prišiel domov, kde sa dozvedel, ţe mu umrela 

matka. Spomenul si, ţe zaspal pri prameni so ţivou vodou. Zobral dţbán 

a išiel po vodu. Keď sa vrátil, hneď nasadol na bicykel a doniesol ţivú vodu 

mŕtvej matke. Hoci uţ bola tma, dopravil vodu do domčeka, v ktorom 

bývala jeho matka. Nalial jej do úst vodu a čakal. Matka sa prebudila 

a opýtala sa: „Ty si ma prebudil vodou ţivota, pravda?“ „Áno, mami!“ 

Mama sa zamyslela a riekla: „Aké je podobné slovo k slovu ţivot?“ Obaja 

začali uvaţovať. „Ţilina!“ naraz vykríkol pastier. A matka s úsmevom 

dodala: „Tak také 

mesto tu postavíme!“ 

Martin Rúčka, 5.A 
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Ţilina 

Ţilina je veľké mesto, 

je v ňom ľudí viac neţ šesťsto. 

Máme tu obchody Mirage a Max, 

deti chodia tam na prax. 

Je tu veľký hrad Budatín, 

kaţdý chodí tam za ním. 

Keď som išla na plaváreň, 

videla som ţilinskú tepláreň. 

A z teplárenského komína, 

vidno celé mesto Ţilina. 

Kaţdého to napadlo, 

ţe je v meste divadlo. 

Burianova veţa nad farskými 

 

schodmi trčí, 

veľa ţiakov sa v škole o nej učí. 

A uţ keď sme na mieste, 

vidno Mariánske námestie. 

A z námestia cez ulicu, 

vyjdeme aţ na trţnicu. 

Z trţnice na cintorín, 

prababke sviečku zapálim. 

Pod cintorínom trúbi Rajecká Anča, 

do kasárne vojak kráča. 

„Takéto je mesto Ţilina – raj, 

preto je nám tu tak fajn!“ 

Ema Dobešová, 6.B 

 

Ţilina 

Ţilina je krásne mesto, 

na mape má svoje miesto. 

Vôkol neho krásne hory, 

rieka Váh sa mestom borí. 

V strede mesta staré domy, 

kostoly a farské schody. 

Budatín a Strečno sú naše dva hrady, 

domáci aj turisti ich navštevujú radi. 

Na bicykli prejdeš celé vodné dielo, 

 

 

 

rozhýbeš si dobre celé svoje telo. 

Všade veľa zelene, 

radi sa tu prejdeme. 

Je tu veľa obchodov, 

nakupuje sa v nich s pohodou. 

Sú tu veľké sídliská, 

na nich pekné ihriská. 

Ţilinu mám veľmi rada, 

preto tieto verše skladám! 

P. Konečná, 5D 
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Ţilina 

Narodila som sa v Ţiline, 

tak ako aj spoluţiačky iné. 

Vyrastala som tu od mala, 

a pri tom si la-la spievala. 

V našom meste stále všeličo sa deje, 

samá zábava, hudba a smiech tu zneje. 

Rôzne koncerty v Ţiline mávame, 

za kultúrou sa ďaleko neponáhľame. 

Na jar všade okolo nás, 

je v Ţiline plno krás. 

V meste v parku kvitnú kvety 

 

a okolo včielka letí: 

„Aha, tam sa pristavím 

a z kvetu peľ vyšťavím...“ 

Ţilina aj športom ţije, 

moja mamka dres mi šije. 

Vo fitnesse nové tance nacvičujem 

a Ţilinu v súťaţi statočne prezentujem. 

O mesto sa pekne starať musíme, 

odpadky zo zeme zbierať skúsime. 

Baby a chalani, celá trieda sme, 

čo Ţilinou sa radi túlame.  

Viktória Hrnková, 6.A 

 

 

Ţilina 

Ţilina, Ţilina, rodné mesto moje, 

je krásne ako oči tvoje. 

Stojí tu veľa pamiatok, 

poviem vám ich len pár na začiatok. 

Mariánske námestie to je pýcha mesta, 

nocou nás zaplaví jeho šíra cesta. 

Na kaţdej strane máme kostoly 

a v nich bijú nádherné zvony. 

 

 

 

Cez Ţilinu tečie Váh 

a slnko svieti ponad naň. 

Zelená, ţltá, to sú farby Ţiliny 

a Sagan ich má na bicykli. 

Katakomby sú v strede mesta, 

mieri k nim vydláţdená cesta. 

Máme tu aj hrady,  

nenájdeš tu však vinohrady. 

Najkrajší je Budatínsky, 

drotári tam majú misky.  

Matej Milo, 7D 
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Ţilina 

Ţilina je moje mesto, 

to najkrajšie sveta miesto. 

Obklopené horami, 

zelenými stráţcami. 

Ţilinu mám veľmi rád, 

tečie cez ňu rieka Váh. 

More je jej veľký sen, 

do Dunaja pláva preň. 

 

 

 

Históriou mesto dýcha, 

Budatín je jeho pýchy. 

Bol to zámok, dnes je hrad, 

verte mi to, je to tak! 

Ţilinu mám veľmi rád, 

som s ňou super kamarát. 

Mám tu dobrú rodinu, 

ocka, sestru, maminu. 

 

Martin Rizman, 5.D 

 

Ţilina – moje mesto 

Ţilina, mesto moje, 

raz sa tu našlo oje. 

Vtedy to ešte oje nebolo, 

lebo to nič nebolo, 

pomenoval to tak Kráľ Anciáš, 

to bol vtedy, vodca náš.  

Keď prišiel na miesto, 

nebola tam mesto. 

Bol tam iba jeden dom, 

tam sa stretol so Samom. 

Ten so svojou rodinou 

býval na dolinou.  

 

V doline stál veľký strom, 

siahal aţ ku oblakom, 

korene mu trčali,  

vyšiel von z trávy. 

Pod strom spadli dve hviezdy.  

Anciášovi do mysle svetlo vniesli. 

A vtedy ho napadlo, 

táto malá dedina 

sa bude volať Ţilina. 

Bude mať zelený erb s obrovským  

stromom 

a dvoma hviezdami pri ňom. 

 

Ondrej Rybár, 5.D 
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KOMIKS 

Naši ţiaci z 5.D si vytvorili vlastný komiks pod pseudonymom Anonymous: 

Výlet do praveku 
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Zaujalo nás... 

Veľkonočné tradície z rôznych kútov sveta 

Austrália 

Symbolom Veľkej noci tam nie sú 

zajačikovia, ale bilby. Tieţ ide o malé 

ušaté stvorenie. Hlavným dôvodom 

preferovania bilby je jednoznačne ten, ţe 

zajace v tejto krajine nie sú práve 

obľúbeným zvieraťom. Ničia pôdu a 

úrodu. Tým ďalším a určite milším 

dôvodom je ten, ţe bilby patria k 

ohrozeným druhom a toto gesto o tom upovedomuje spoločnosť. 

 

Fínsko 

Vo Fínsku si z Veľkej noci 

spravili karneval. Deti z 

tejto škandinávskej 

krajiny sa kaţdoročne 

prezliekajú za čarodejnice 

a so šálom omotaným 

okolo hlavy a halúzkami 

ozdobenými rôznymi 

pierkami chodia od domu 

k domu a pýtajú čokoládové vajíčka. Na západe krajiny je to trochu iné. 

Ľudia zapaľujú obrovské ohne. Veria totiţ, ţe plamene odplašia všetky zlé 

bosorky, ktoré v tomto období lietajú na metlách po okolí. 
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Francúzsko 

Vo Francúzsku, konkrétne v 

obci Haux na juhu krajiny 

domáci kaţdoročne na 

hlavnom námestí pripravujú 

omeletu. Nie je to však len 

taká obyčajná omeleta. Táto 

omeleta je obrovitánska. 

Vyrába sa aţ zo 4,500 vajec a nasýti zhruba tisícku ľudí. Vznik tejto 

tradície sa viaţe aţ k Napoleonovi, ktorý sa počas púte Francúzskom 

zastavil práve v Hauxi a domáci mu naservírovali omeletu. Tá mu tak 

neskutočne zachutila, ţe ich poţiadal, aby na ďalší deň pripravili jednu 

obrovskú, ktorá bude preňho aj pre všetkých jeho vojakov. 

 

Grécko 

Veľkonočná tradícia domácich na gréckom ostrove Korfu je naozaj 

pozoruhodná. K povinnej výbave na prechádzku by mala jednoznačne 

patriť helma. Ľudia totiţ z okien vyhadzujú hrnce, panvice a mnohé iné 

predmety z keramiky. Jedni tvrdia, ţe túto tradíciu prebrali od 

Benátčanov, ktorí sa zvykli rovnakým spôsobom zbavovať starých a 

opotrebovaných 

predmetov na Nový 

rok, iní zase, ţe je 

to akési privolávanie 

jari. Tak či onak, 

otázkou ostáva, kto 

potom ten bordel 

upratuje… 
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Španielsko 

Ulice španielskeho 

mesta Verges sú 

počas veľkonočného 

obdobia zaplavené 

mnoţstvom 

kostlivcov. 

Konkrétnejšie, kostýmami kostlivcov. Domáci navlečení v týchto 

strašidelných kostýmoch predvádzajú  „dansade la mort“, po našom 

povedané „tanec smrti“. Celý tento tanečný pochod má reprezentovať 

ţivot a obetu Jeţiša Krista. 

 

Taliansko 

Pointou je obrovská veţa z 

ohňostrojov na vozíku, ktorý 

dve kravy dotiahnu na hlavné 

námestie a arcibiskup to 

následne celé odpáli. 

 

Guatemala 

Tieto dokonale prepracované koberce sú výsledkom niekoľko týţdňových 

príprav miestnych obyvateľov na 

Veľkú noc. A keď uţ konečne 

dorazí, poloţia ich na chodník, 

ktorý vedie do kostola. Následne 

po ňom kráča mnoţstvo ľudí, 

ktorí smerujú na omšu. 
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Bermudy 

Hoci sa u nás šarkany 

púšťajú najmä na jeseň, 

na Bermudách sa táto 

milá aktivita spája s 

celkom iným obdobím, a 

to konkrétne s Veľkou 

nocou. Mimo toho, ţe je 

to veľmi zábavný spôsob, akým tieto sviatky osláviť, to má aj symbolicky 

znázorňovať stúpanie Jeţiša Krista do neba. 

 

Poľsko 

Poľskou tradíciou je nerobiť nič, teda pokiaľ ste hlava rodiny. Tá sa má 

vraj od vypekania rôznych veľkonočných dobrôt drţať čo najďalej a radšej 

si niekde v obývačke čítať noviny. Inak by hrozilo, ţe mu fúzy do rána 

zošedivejú a čo je ešte horšie, ţe cesto poriadne nevykysne. 

 

 

Kristína Bárdyová, 8.B 
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Tradičné veľkonočné jedlá vo svete 

Pashka 

Tento dezert v tvare pyramídy je obľúbený 

najmä v Rusku. Okrem Ruska aj Ukrajina 

a Fínsko. Obsahuje 

syr, hrozienka, 

mandle, vanilku, 

korenie a kandizované ovocie. Vyrába sa vo 

forme pudingu. Zvyčajne sa na vrch dáva 

vysoká červená sviečka. 

 

 

ColombadiPasqua 

Asi uţ tušíte, pre ktorú 

krajinu je typické toto 

veľkonočné jedlo. Taliansko. 

Nazýva sa ale aj palummeddi, či pastifuorti. Podáva 

sa ako koláč k veľkonočnej holubici. Jej obsahom sú 

aj šupky z citrusového ovocia. 

 

Tsoureki 

Toto jedlo sa podáva na 

Veľkú Noc u Grékov. Je to 

sladký chlieb s čerešňami, 

ozdobený vajcami na tvrdo, 

ktoré sú zafarbené červeným 

farbivom, ako symbol Kristovej smrti.  



46 

 

 

MonadePascua 

Je typickým jedlom 

španielskeho pečiva. 

Meno pochádza 

z arabského slova ,,munny“ alebo 

,,mouny“, čo znamená ,,poskytnutie úst“. 

Taktieţ sa na vrch veľkonočného koláča 

vkladajú vajcia. 

 

Hot crossbuns 

V preklade znamená ,,horúci kríţenec“. Je 

vyrobený 

z ryţe 

a hrozienok. 

Je tradičným jedlom Veľkého piatku. 

Vyskytuje sa na stoloch Britov, 

Austrálčanov, Kanaďanov, Írov,...  

 

Capirotada 

Mexičania ju pripravujú zo škorice, 

vanilkového 

cukru, jabĺk, 

mandariniek 

a rôznych 

iných prísad. 

Neobsahuje ţiadne mäso, ale za to veľa 

orechov.  

Petra Mindeková, 8B 
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Zaujímavosti o krajinách sveta 

Nemecko 

1. Berlín nebol stále hlavným mestom. V minulosti 

boli mestá Aachen, Regensburg, Frankfurt nad 

Mohanom, Norimberg, Wiemar a Bonn. 

2. Neexistuje tu ţiaden trest pre väzňov, ktorí sa 

snaţia z väzenia utiecť. Vraj sa jedná o jeden zo 

základných ľudských inštinktov byť voľným. 

3. Prvý časopis vznikol niekedy v roku 1663 práve tu.  

4. Je nezákonné, aby ti došiel benzín počas jazdy na diaľnici. 

5. Hamburgery dostali svoje meno po meste Hamburg.  

6. 60% z 1 000 najpopulárnejších videí na You Tube sú blokované. 

7. Kaţdoročne je na území asi 5 500 bômb objavených a zneškodnených, 

tzn. priemerne 15 kaţdý deň. 

8. Berlín sa odváţil vybodovať budovu 

(Houseofone), kde sa má nachádzať kresťanský 

kostol, mešita a synagóga zároveň. 

9. Nemecko, Dánsko, Island a zopár ďalších 

krajín majú oficiálne pravidlá o tom, ako 

rodičia môţu alebo nemôţu pomenovať svoje 

dieťa. 

10. Takmer tretina krajiny vyuţíva 

obnoviteľnú energiu. 

11. Východné a západné Nemecko vyzerá 

z vesmíru rozdielne, kvôli pouţívaniu rozdielnych typov pouličných lámp. 

12. Kvôli nešťastiu v Černobyle sa tu, údajne, nachádza väčšie mnoţstvo 

rádioaktívnych diviakov. 

13. Nemecko bolo prvou krajinou, ktorá zaviedla letný čas.  

Houseofone 
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Francúzsko 

1. V roku 2012 bolo najnavštevovanejšou krajinou 

na svete.  

2. Kedysi ovládalo viac ako 8% sveta. 

3. Napoleon nebol nízky. V skutočnosti bol 

vyšší ako vtedajší priemerný  

Francúz. 

4. Paríţ bol rímskym mesto známym ako Lutetia.  

5. Môţete sa tu rozsobášiť aj s mŕtvym človekom. 

6. Údajne je to najviac depresívna krajina na svete. 

7. Louis XIX. bol kráľom iba krátkych 19 minút. 

8. Vo Francúzsku je kaviareň, v ktorej nepouţívanie slov „ahoj!“ a 

„prosím“ robí tvoju kávu drahšiu. 

9. Je to prvá krajina, ktorá zaviedla poznávacie značky pre automobily. 

10. Pestovanie zemiakov bolo 24 nelegálne. 

11. Je nezákonné pomenovať prasa menom Napoleon. 

12. Najstarší most v Paríţi sa nazýva PontNeuf, v preklade „Nový most“. 

13. Krajina vyuţíva 12 rôznych časových pásiem, čo je najviac zo všetkých 

krajín na svete (kvôli kolóniám, ktoré ešte 

stále spadajú pod Francúzsko: Francúzska 

Polynézia v Tichom oceáne, ostrovy, Wallis, 

Futuna pri Južnej Amerike a Austrálii a i.). 

14. 16 rokov bola jeho vlajka čisto biela. 

15. 214 rokov ţeny nesmeli nosiť nohavice. 

16. Kráľ Louis XIV. mal kabát s diamantovými 

gombíkmi. Bolo ich presne 123. 

17. Kráľ Ľudovít Filip preţil 17 pokusov 

o atentát.  
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Kanada 

1. Druhá najväčšia krajina sveta. 

2. Viac ako polovica obyvateľov má 

vysokoškolský titul. 

3. Najniţšia nameraná teplota pohybovala na 

úrovni -63°C. 

4. Kanaďania skonzumujú najviac makarónov so syrom na svete. 

5. Obyvatelia Churchillu v Kanade nechávajú svoje autá odomknuté, aby 

tak poskytli úkryt pre chodcov. Stáva sa, ţe v oblasti sa vyskytujú ľadové 

medvede. 

6. Evidenčné čísla automobilov v kanadských Severozápadných teritóriách 

majú tvar ľadového medveďa. 

7. V Toronte sa nachádza najdlhšia ulica na svete. Nazýva sa YongeStreet 

a meria 1896 km. 

8. Veľká časť Kanady má menšiu gravitáciu ako zvyšok Zeme. Tento jav 

bol objavený v roku 1960. 

9. Policajti v Kanade odmeňujú ľudí „pozitívnymi lístkami“. Podmienkou 

získania je spravenie dobrého skutku. 

10. Severoamerický bobor je národným zvieraťom Kanady. 

11. Pizza Hawai bola pripravená v Kanade a je najobľúbenejšou pizzou 

v Austrálii. 

12. Kandsko-americká hranica je najdlhšia na svete (pribliţne 8 900 km). 
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USA 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pribliţne kaţdú hodinu  

zabije opitý šofér človeka. 

2. 100 000 vodičov denne dostáva pokutu za príliš vysokú rýchlosť. 

3. Denne sa spotrebuje vyše 0,4 kilometra štvorcovej pizze. 

4. Priemerný obyvateľ skonzumuje 35 ton jedla ročne. 

5. Kaţdú sekundu zjedia Američania spoločne 45 kg čokolády. 

6. 1 z troch Američanov je obézny. 

7. Pokiaľ máš vo vrecku viac ako 10 dolárov 

a ţiadne dlhy, si bohatší ako 25% obyvateľov. 

8. Prvý majiteľ otroka bol černoch. 

9. Vo svete je celkovo 9 miliónov ľudí, ktorí sú vo 

väzení. Štvrtina z nich je väznených tu. 

10. Najmenej jeden z 25 ľudí, ktorí sú odsúdení na 

trest smrti, je nevinný. 

11. Takmer polovica podvodov s kreditnými kartami sa 

odohrala práve v USA. 

12. V roku 1962 testovali vodíkovú bombu vo 

vesmíre, ktorá bola 100-krát silnejšia ako tá 

v Hirošime. 
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13. Odkúpili od Ruska Aljašku za 7,2 milióna 

dolárov v roku 1867. 

14. Priemerný pracovník na svojom mieste 

zotrvá pribliţne 4,4 roka. 

15. Fajčenie v USA má na svedomí jedno 

z piatich úmrtí. 

16. Šiestou najčastejšou príčinou smrti tu býva lekárska chyba. 

17. Pamätník FourCorners je 

jediným miestom v USA, ktoré 

sa nachádza naraz v štyroch 

štátoch (Colorádo, NOvé 

Mexiko, Arizona, Texas). 

18. Organizuje sa tu oficiálne 

liga hry kameň, papier, 

noţnice. 

19. 60 000 plastových tašiek je pouţitých v USA kaţdých 5 sekúnd. 

20. V USA je viac televízií ako obyvateľov Británie. 

21. 10% firiem tu kaţdý rok skrachuje.  

22. Kaţdú hodinu tu prebehne priemerne 100 rozvodov. 

23. GPS vlastnia a riadia USA, to znamená, ţe ho môţu kedykoľvek 

vypnúť. 

24. Po masových streľbách sa zvýšila predajnosť zbraní. 

25. V roku 2015 zabila polícia vyše 1145 ľudí. 

26. Dve z troch všetkých amerických sto dolároviek sa nachádza mimo 

USA. 

27. Americké kravy dnes produkujú 4-krát viac mlieka ako v roku 1944. 

 

Kristína Bárdyová, 8.B 
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Najstaršie zvieratá 
 

Korytnačka 

Sú známe svojou dlhovekosťou, ale 

korytnačka Adwaitin, ţijúca 

v indickej ZOO v Alipore, drţí 

rekord, ktorý nebude tak skoro prekonaný. Doţila sa totiţ aţ 250 rokov. 

 

Mačka 

Chované v domoch alebo bytoch sa doţívajú 

okolo 12 aţ 15 rokov. Mačka CreamPuff 

ţijúca v Texase sa doţila aţ neuveriteľných 

38 rokov. Predbehla kocúra Granpa, ktorý 

vlastnil titul  najstaršej mačky, uţ, keď mala 

34 rokov. Vzhľadom na to, ţe obidve mačky 

patrili jednej osobe, je pravdepodobné, ţe 

nezvyčajná voľba potravín môţe za to, ţe sa doţili takého dlhého veku. 

 

Kôň 

Narodil sa v roku 1760. Old Billy ţil 

impozantných 62 rokov, čo je dvakrát 

viac ako priemerný vek koňa. Billy však 

neţil vo voľnej prírode. Väčšinu svojho 

ţivota strávil ako lodný kôň. Keď začal 

starnúť, jeho chrbát sa sklonil a kosti mu 

začali vyčnievajú cez koţu. Bez ohľadu na 

to sa stal miestnou celebritou. Po jeho 

smrti vystavili jeho lebku v múzeu. 
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Slon 

Zatiaľ čo priemerná dĺţka ţivota 

slona je okolo 50 rokov, slon 

LinWang sa doţil neuveriteľných 86 

rokov. V roku 1943 ţil LinWang vo 

vojenskom tábore v Japonsku. 

O niekoľko rokov neskôr ho darovali 

do ZOO v Taipei, kde sa stal 

najnavštevovanejšou atrakciou 

pod názvom “deduško 

LinWang“.  

 

Jašterica 

Jašterica tuatara je známa pre 

svoju dlhovekosť. Pravidelne sa 

zvykne doţiť viac ako 100 

rokov. Najstaršia ţijúca tuarara je obyvateľom v Southlandskom múzeu na 

Novom Zélande. V súčasnosti má 117 rokov. 

 

Kapor 

Snáď jedna z najstarších rýb na 

zemi, Hanako, sa doţila veku 

226 rokov. Tento brokátový 

kapor koi zomrel v roku 1977, 

pričom vedci zistili, ţe táto ryba 

sa narodila ešte skôr ako boli 

zaloţené Spojené štáty americké. 

                                                                                         

Kristína Bárdyová, 8.B 
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Novoobjavené ţivočíchy a rastliny v posledných desaťročiach 

Bradypuspygmaeus 

 Tento trpasličí leňoch sa vyskytuje 

iba na ostrove EscudodeVeraguaspr v 

Paname. Objavili ho v roku 2001. Ţiví sa 

výhradne listami mangrovníkov. Tie však 

neobsahujú dostatok výţivných látok, 

a to sa odráţa na ich malom vzraste. 

Bohuţiaľ, na ostrove ţije uţ iba 200 

jedincov tohto kriticky ohrozeného druhu. 

 

Tiburoniagranrojo 

 V roku 2003 vedci objavili nezvyčajnú, 

tmavočervenú medúzu ţijúcu v Tichom oceáne 

v hĺbkach viac neţ 3000 metrov. Priemer jej 

zvonu dosahuje aţ tri metre a od ostatných 

medúz sa odlišuje tvarom a stavbou svojich 

ramien. Tie sa podobajú skôr na chápadlá 

chobotnice a slúţia im na chytanie potravy. 

Odborníci však zatiaľ nezistili, čím sa táto medúza ţiví. Doteraz sa podarilo 

objaviť iba 23 jedincov, preto je povaţovaná za kriticky ohrozený druh.  

 

Runqwecebuskupunii 

 V roku 2003 biológ Tim Davenport v Tanzánii objavil 

neznámy druh opice z čeľade mačiakovitých, ktorý miestni 

obyvatelia volajú Kipunii. Podobne ako predchádzajúce 

ţivočíchy, ide o kriticky ohrozený druh, pretoţe sa v prírode 

vyskytuje len v štyroch lokalitách, v počte 1100 jedincov. 
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Phoabaeticuschani 

 Túto obrovskú pakobylku, 

ktorá ţije v malajskom štáte 

Sabah na ostrove Borneo, 

objavili v roku 2008. Ide o vôbec 

najdlhší hmyz na svete. Jedinec 

meria s natiahnutými prednými 

nohami 56,7 centimetra. Dĺţka samotného tela je 35,7 centimetra. Zatiaľ sa 

podarilo objaviť iba šesť jedincov, a preto o biológii tohto druhu majú vedci iba 

veľmi málo informácií. Predpokladajú však, ţe ţije vysoko v korunách stromov.  

 

Rhynchocyonudzungwensis 

 Tento zvláštny cicavec z čeľade 

tenkonoţnicovitých ţije v pohorí Udzunqwa v Tanzánii. 

Prvýkrát ho pomocou fotopasce objavil Talian 

Francesco Rovero v roku 2006. Od ostatných 

zástupcov čeľade sa tento druh odlišuje predovšetkým 

veľkosťou, keďţe dorastá do veľkosti králika a váţi 

pribliţne 700 gramov.   

 

Hemiscylliumgalei 

 Rovnako v roku 2008 vedci popísali tento malý druh ţraloka, ktorý sa 

vyskytuje iba v plytkých vodách zálivu Cenderawash na západnom pobreţí 

ostrova Nová Guinea. Podobne ako iné druhy čeľade Hemiscylliidae sa aj 

Hemiscylliumgalei pohybuje akoby 

kráčaním po dne, na čo mu slúţia 

prsné plutvy. Dorastá iba do dĺţky 

pribliţne pol metra.    
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Cyrtodactylusmacrotuberculatus 

 Tohto gekóna objavili v roku 

2008 v pralese na jednom o ostrovov 

malajského súostrovia Langkawi. 

Najväčšou zvláštnosťou tohto druhu je 

však fakt, ţe veľmi podobného gekóna 

následne objavili aj v jednej vápencovej 

jaskyni. Od pôvodného lesného sa však líši niektorými znakmi, na základe čoho si 

biológovia myslia, ţe ide o prechodnú formu, ktorá sa postupne vyvíja na 

samostatný druh. Dôvodov, prečo niektoré z týchto jašteríc začali ţiť v jaskyni, 

môţe byť snaha vyhnúť sa predátorom ţijúcim v pralese ako napríklad hadom.  

 

Phanersp. 

 Tento zatiaľ vedecky nepopísaný druh lemura sa 

vyskytuje iba v chránenej oblasti Daraina na Madagaskare. 

Objavil ho ešte v roku 1995 americký primatológ Russell 

Mittermeier. Jeho existenciu sa mu však podarilo potvrdiť 

aţ tento rok v októbri. O tom, či naozaj ide o nový druh, 

rozhodnú aţ genetické testy z krvnej vzorky. Od zvyšných 

štyroch doteraz popísaných druhov rodu Phaner sa lemur 

z Darainy odlišuje sfarbením, nezvyčajnými pohybmi hlavy 

a taktieţ zvláštnou štruktúrou pod jazykom.  

 

Phragmipediumkovachii 

 Túto juhoamerickú orchideu s veľkými purpurovými kvetmi objavili v roku 

2002. James Kovach z Virgínie odkúpil tri  

exempláre od Faustina Baustista, ich prvého 

objaviteľa a následne ich ilegálne prepravil 

do USA. Odsúdili ho na dva roky a musel 

zaplatiť 1000 dolárov.  

Kristína Bárdyová, 8.B   
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Zaujímavosti o diamantoch 

- V antickom Ríme a Grécku ľudia verili, ţe diamanty sú slzy Bohov a 

úlomky padajúcich hviezd. 

- 

Niektoré diamanty sú staré aj viac ako 3 miliardy rokov. 

- Diamanty sa sformovali 150 kilometrov pod povrchom Zeme a na 

povrch sa dostali vďaka podpovrchovým vulkanickým erupciám. 

- Sú tvorené len jedným chemickým prvkom- uhlíkom. Kvôli vysokému 

tlaku a teplote sa z čierneho uhlia vytvorila jedinečná štruktúra. 

- Slovo ,,diamant” je utvorený z gréckeho slova ,,adamans”, čo znamená 

nezničiteľný, neporaziteľný. 

- Jediné, čo ich dokáţe poškriabať je 

iný diamant, a preto sú 

najtvrdším prírodným 

nerastom. 

- Indovia verili, ţe diamant 

chráni svojho nositeľa pred 

nebezpečenstvom. 

- Najväčší nájdený diamant sa nazýva Cullinan a má 3 
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106 karátov, no len 0,6 kilogramu! Našli ho v Juţnej Afrike. Nakoniec 

však bol rozrezaný na 9 veľkých diamantov a 100 menších. Z nich 3 

najväčšie sú umiestnené v Toweri ako súčasť 

korunovačných klenotov.  

- V roku 2004 objavili planétu, ktorá je 

vytvorená z jednej tretiny uhlíkom 

premeneným na diamant. Obieha vo vnútri 

Mliečnej dráhy. Jej názov je ,,55 Cancri 

e”. Má zhruba 10 miliárd biliónov 

karátov. Hviezdu potom pomenovali Lucy 

z pesničky ,,Lucy in 

theSkywithDiamonds” od BEATLES. 

- Dajú sa vyrobiť aj z arašidového masla! 

Treba na to však špeciálne vybavenie, veľmi 

vysokú teplotu (900- 1300 stupňov Celzia) a silu. 

- Diamanty sa hodnotia podľa tzv. 4C: color (farba), clarity (čistota), cut 

(výbrus), carat (karát). 

- Ich najvzácnejšia farba je ČERVENÁ. Pri aukciách dosahujú tieto 

diamanty nepredstaviteľné čísla. 

Petra Mindeková, 8.B 
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Aký je môj idol? 

Meghan Trainor 

Jeden z mojich idolov je táto speváčka, ktorá 

získala mnoho ocenení, napríklad Grammy, či 

Billboards Music Awards. Napísala veľa pesničiek, 

ako: 

- Najpredávanejšia All About That 

Bass 

- I Am A Lady 

- Better When I´m Dancing 

- Me Too 

- Lips Are Movin 

... a mnohé iné. Páči sa mi jej neobyčajná farba hlasu a vtipné a veselé 

videoklipy. 

 

Audrey Hapbourne 

 

Napriek ťaţkému ţivotu je toto meno známe v celom 

svete. Uţ ako malá mala sen, ţe 

bude baletkou. A napriek 

všetkému sa ňou stala! Navyše je 

herečkou a modelkou. Na televíznej 

obrazovke bola jedna z najkrajších ţien.  

Dostala sa 

aj na 

chodník 

slávy. 

Petra Mindeková, 8.B 
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Máte radi dobré filmy?  

 Dnes vám chcem ponúknuť typy na filmy, ktoré som videla. Skoro všetky 

sa mi páčili, a preto sa rada s vami o ne podelím: 

 

Slnečné prázdniny na Bahamách 

 Dve sestry Mary-Kate 

a Ashlin sú dvojičky, ktoré 

strávia dovolenku na 

Bahamách. Obe sa tam zamilujú 

a musia obhajovať svoje lásky. 

Nakoniec sa všetko na dobré 

obráti. Ja som film videla prvý 

raz, keď som mala jedenásť 

rokov, a preto ho môţem odporučiť aj tejto vekovej skupine. 

 

Kráska a zviera 

 Film bol vysielaný v roku 2017. Teraz 

nemyslím staré časti, ale nový muzikál 

s Emmou Watson. Je podľa námetu 

kreslenej verzie. Je super! Určite si ho 

pozrite! 

 

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 

 Tento film som ešte nevidela, ale nakoľko 

som videla ostatné diely, istotne si ho 

pozriem. Odporúčam kaţdému, kto 

niekedy videl nejakú časť z tejto série.  
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Pán prsteňov a Spoločenstvo 

prsteňa 

 „Tento príbeh narastal pri 

rozprávaní, aţ sa stal dejinami Veľkej 

vojny o prsteň a obsahuje mnoho 

pohľadov do ešte starodávnejších 

dejín, ktoré mu predchádzali,“ 

napísal v predslove k druhému vydaniu J. R. R. Tolkien o tejto, vari, 

najznámejšej kniţnej trilógii minulého storočia. Čarovný svet elfov a hobitov je 

paralelným svetom „veľkých duší“. Moja najobľúbenejšia séria filmov.  

 

Pán prsteňov a dve veţe 

 

Pán prsteňov a návrat kráľa 

 Toto je podľa mňa najlepšia časť z celej 

série, pretoţe je strašne romantická a ja 

milujem romantické veci. Hrá tam aj môj 

najobľúbenejší herec Orlando Bloom v postave 

Legolasaelfa. A preto tento film odporúčam 

kaţdému z vás. Verte, bude sa vám páčiť, ak 

máte radi fantasy literatúru.  

Dorotka Močková, 6.A  
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Varíme, pečieme, pripravujeme pre vás 

 
 Dnes som pre vás vybrala niečo, čo som robila so sestrou. Je to cheesecake 

a podaril sa nám. Ja aj ona sme to robili prvýkrát a nič sa nestalo, dokonca ani 

kuchyňa nevybuchla, takţe to zvládne aj začiatočník. Ak chcete niekoho milo 

prekvapiť, môţete si pre tejto príleţitosti kúpiť napríklad srdcovú formu. My so 

sestrou sme ho robili našim rodičom k výročiu a ja som ho robila s mamou sestre 

na svadbu. Pouţili sme lesnú zmes, keďţe môj švagor nemá rád jahody. Pri 

cheesecakoch je najlepšie, ţe si ho môţeme podľa vlastnej chuti a predstavy 

upraviť. Môţete si ho spravíte so ţelatínou, s malinami, so zmrzlinou, s jahodami 

alebo s čokoládou. Je to na vás. Moja rodina miluje cheesecaky a verím, ţe budú 

churiť aj vám. Určite tento recept vyskúšajte! 

 

Tvarohový cheesecake s jahodami 

Suroviny:  

200g maslových sušienok 

100g zmäknutého masla 

 

Plnka:  

750g odtučneného tvarohu 

250g kyslej smotany 

2 vanilínové cukry 

50g kryštálového cukru 

2 vajíčka 

2 lyţice hladkej múky 

 

Poleva Ganache 

100g čokolády na varenie 

80ml smotany na šľahanie 

50g zmäknutého masla 

 

Korpus: 

Maslové sušienky zomelieme najemno a zmiešame so zmäknutým maslom. 

Sušienky rovnomerne natlačíme na dno tortovej formy vystlanej papierom na 
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pečenie. Sušienkový korpus dáme zapiecť na 10 minút do rúry vyhriatej na 

180°C. Predpečený korpus necháme vychladnúť. 

 

Plnka 

 Medzitým mixérom na šľahanie pri nízkych otáčkach vymiešame dohladka 

tvaroh s kyslou smotanou, vanilínovým a kryštálovým cukrom. Potom za stáleho 

miešania pridáme postupne po jednom vajíčku a múku. Krém vylejeme na 

vychladnutý predpečený korpus. 

 

 Cheesecake pečieme 50 minút v rúre vyhriatej na 170°C. Po dopečení 

vypneme rúru, otvoríme dvierka a ešte 20 – 30 minút necháme cheesecake 

v rúre. Potom ho dáme stuhnúť do chladničky minimálne na 3 hodiny (najlepšie 

cez noc). 

 

Poleva 

 Čokoládu nasekáme na malé kúsky a zalejeme horúcou smotanou. Necháme 

asi 2 minúty postáť, potom miešame, kým sa čokoláda úplne rozpustí. Do ešte 

teplej čokolády pridáme maslo a vymiešame dohladka.  

 

Servírovanie 

 Na stuhnutý cheesecake nalejeme polevu a dozdobíme čerstvými jahodami.  

 

Dorotka Močková, 6.A 
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Jahodovo-malinová torta 

Budeme potrebovať: 

1000g kyslej smotany 

100g čokolády 

piškóty 

mrazené maliny 

mrazené jahody 

vanilínový cukor 

čokoláda 

 

Postup: 

 Na spodok kruhovej formy naukladáme 

piškóty, nasypeme maliny, ale len toľko, aby 

ostalo na druhú vrstvu, nalejeme smotanu 

s vanilínovým cukrom. Znovu naukladáme 

piškóty, druhú polovicu jahôd a zalejeme 

opätovne smotanou. Vrch ozdobíme nastrúhanou 

čokoládou, malinami, jahodami a piškótami. 

 

Tortu necháme na studenom mieste stuhnúť. A potom si uţ 

len zaţeláme: „Dobrú chuť!“ 

Dorotka Močková, 6.A 
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Zabavme sa 

Preskúšajme sa zo slovenčiny! 

Ahojte! Voláme sa Lukáš, Emka a Emka, sme ţiaci 6.B a rozhodli sme vás 

preskúšať zo slovenčiny! Presnejšie, zo správneho pouţívania slovenského jazyka 

v praxi! Kaţdé ráno počúvame Slovenský rozhlas a v relácii Slovenčina na slovíčko 

slovenská jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová poslucháčov poúča o správnosti 

pouţívania niektorých slov v slovenčine. My sme si ich spísali a vytvorili sme pre 

vás malý testík. Tak čo, trúfate si? 

 

1. Čo je správne? 

a, rozprával som sa s pani doktorkou b, rozprával som sa s paňou doktorkou 

c, rozprával som sa s páňou doktorkou  
 

2. Ako sa správne píše Ulica 

a, Martyna Benka b, Martina Benku 

c, Martina Benka d, Martyna Benku 
 

3. Čo je gramaticky správne napísané? 

a, ku sláve b, k sláve 

c, sláve d, gu sláve 
 

4. Idem ..................... so psom 

a, vonka b, von 

c, vonku d, ven 
 

5. .............. som od vás zásielku. (Ktoré slovesá doplníme do vety?) 

a, Prijal, získal b, Obdrţal, dostal 

c, Prijal, obdrţal d, Obdrţal, získal 
 

6. Akým slovným druhom je slovo státie? 

a, podstatné meno b, sloveso 

c, príslovka d, slovesné podstatné meno 
 

7. V genitíve pl. má slovo droga tvar: 

a, bez drog b, bez dróg 

c, bez drôg d, bez drogy 
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8. Je slovo nadsázka spisovné? 

a, áno b, nie 

 

9. Čo je správne?  (fórum – verejné miesto, kde možno vyjadriť svoj názor, rokovať...) 

a, Ideme do fóra. b, Ideme do fórumu. 

c, Ideme do forá. d, Ideme do forúmu. 

 

10. Čo je správne? 

a, v operačnej sáli b, v operačnom sále 

c, operační sál d, operačná sála 

 

11. Hudobník, ktorý hrá na bicie nástroje sa volá: 

a, bicista, bubeník b, bycista, bubeník 

c, bubenník, bacista d, bacista, bubeník 

 

12. Je slovo pamlsky vo význame pochutinky, sladkosti spisovné? 

a, áno b, nie 

 

13. Ktoré zo slov taký, tak je spisovné? 

a, obidve b, ani jedno 

c, tak d, taký 

 

14. Lokál singuláru slova je: 

a, o rozdieli b, o rozdiele 

c, o rozdiely d, o rozdieloch 

 

15. Čo znamená slovo vetchozraký? 

a, krátkozraký b, bystrozraký 

c, slepý d, lenivý 

 

 

 

16. Vzory muţského rodu sú: 

a, chlap, hrdina, dub, mesto b, chlap, hrdina, dub, stroj, kali 

c, chlap, hrdina, dub, stroj, kuli d, ţiadny, muţský rod nemá vzory 
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17. Ktoré slovo nájdeme v SSSJ? 

a, perej b, vstupňovitý vodopád 

 

18. Je spisovné slovné spojenie konečná tabuľka? 

a, áno b, nie 

 

19. Vyslovuje sa tie, tieto, títo na začiatku vety tvrdo? 

a, áno b, nie 

c, iba ak po nich nasleduje pods. meno d, ak po nich nasleduje príslovka 

 

20. Ktorá moţnosť je v genitíve plurálu od slova Vráble?  

a, Pochádzam z Vrábli. b, Pochádzam z Vrábľov. 

c, Pochádzam z Vrábeľ. d, Pochádzam z Vráblí. 

 

Správne odpovede: 1A, 2B, 3B, 4B, 5A, 6D, 7A, 8B, 9B, 10D, 11A, 12B, 13A, 14B, 

15A, 16C, 17B, 18A, 19A, 20C 
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