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Hurá, konečne prázdniny! 
 

Prázdniny nám klopú na dvere, konečne!!! Len vydržať tieto 

najťažšie dni. Preto pri oddychovaní budeme radi, keď si prečítate, čo 

všetko sme pre vás v tomto čísle pripravili.  Užite si cez prázdniny  veľa 

slnka, vody a načerpajte veľa energie. Zíde sa vám ! 

Vidíme sa v septembri a radi uvítame nových členov do redakčnej rady.   

Lúčia sa s vami aj deviatačky, Eva a Kaja!  

 

                                       

                                                    Vaša redakčná rada 
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Strieborní 

S 

Síce nie ste prví, 

ale zaslúžene druhí. 

Začalo to víťazstvom nad USA, 

ich brankár to nezvládol, 

skončilo to štyri : dva. 

 

Dobili ste Kazachstan i Bielorusko, 

futbalový rozdiel so Švajčiarskom. 

S Francúzskom žiaden problém, 

vyhrali ste o gól jeden. 

 

Štvrťfinále Kanada, 

letí domov – paráda. 

Potom bratia českí, 

zápas taký priateľský. 

 

Vo finále s Ruskom, 

dali vás oni freskom. 

Na krku im svietia medaily, 

odchádzajú domov naši  chlapci strieborní. 

                        

        M. Podhorová, 9.M 

 

Ó, šaty ! 

 

V skrini ukryté ste, 

zavesené medzi ďalšími. 

Neoblečené ešte, 

nevidené očami cudzími. 

 

Ľahučkou vôňou levandule, 

nasiakli ste celé, 

uväznené možno naveky v nej. 

Chceli by ste von? Hej? 

 

Možno si  oblečiem vás, 

možno raz.                            K. Jakubjaková, 9.M 
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Radi by sme vám predstavili tvorbu našich niektorých žiakov, ktorí sa 
pohrali so slovami pri príležitosti Dňa Zeme. 
 

    Naša Zem 

Všade vôkol nás, 

smeti sú tu zas. 

 

Vezmime sa za ruky, 

každý smeti do ruky. 

 

Vyčistíme prírodu, 

veď jar je opäť tu. 

 

Príroda nás obdarí, 

iskra v očiach zažiari. 

 

Nevyhadzujme preto smeti na zem, 

a vážme si tú našu krásnu Zem.   

 

 Katka Kapšová,  5.c 

 

Báseň o Zemi 

Našu Zem má každý rád, 

aj ty si s ňou kamarát? 

 

Zem je plná modrých morí, 

vynímajú sa aj hory. 

 

Neznečisťuj našu Zem! 

Už plače slnca tieň. 

 

Naša Zem je plná zvierat, 

mesiac náš, pevne v ruke zviera. 

 

Otáča sa dookola, 

tancuje si svoje sóla. 

 

Zem, ona nás napája, 

tak vstúp aj ty do raja. 

 

Ivonka Leitnerová,5.c 
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Báseň o našej Zemi 

Cítila som raz v srdiečku, 

že Zem je už na krajíčku. 

 

Myslela som si, že už je zle, 

že zhorí ako papier v ohni, 

rozpadne sa na kúsky alebo 

 ju nebodaj zaplaví more vĺn, 

ako keď ja vidím spln. 

 

No mýlila som sa na šťastie,  

ešte stále som bola na mieste. 

 

Chcela som byť ako ocko, 

ochraňovať svet a tak. 

No dnes už viem, že 

dokázať môžem aj viac. 

 

               Rebeka Cintulová, 5.c 

 

Zem 

 

24 hodín Zemi venujme, 

strážme, chráňme, kompostujme. 

Recyklujme, prečo nie ? 

Zmeňme svoje vnímanie. 

 

Majestátne stromy chráňme. 

Sú krásne, 

tak sa nestráňme. 

 

Pomôžme tak matke Zemi. 

Vychovala nás a čo vy ? 

Zničili, znečistili. 

Prečo ste to urobili? 

 

Bojujme za ňu bez zbraní. 

Odhoďme svoje zábrany. 

 

Emma Paulínyová 

7.J 
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Na Zemi                                                       STROM 

                                                                                   

Na Zemi stojí strom,                                       Na lúke stojí strom,  

skoro väčší ako dom.                                     vedľa neho dom. 

                                                                        V ňom bývajú ochranári,   

V dome žijú hrozní ľudia                                čo výrub lesa zakázali. 

a do stromu kameň hodia.                             Ochraňujú prírodu, 

                                                                        aj tú krásnu odrodu.  

Ohrozí to prírodu                                            Stromček sa už vytešuje, 

a ešte viac úrodu.                                          malé očká vykukuje.   

Nerobte to už viac ľudia, 

keď vás iné veci nudia.                                            Matej Oboňa, 5.A 

 

Ohrozí to aj vás, 

veď to nie je žiaden špás. 

 

Valentína Sekerková, 5.A 

 

Deň Zeme  

 

Raz leteli dva asteroidy,ktoré sa náhle zrazili.  

Vzniklo z nich čosi nevídané, prekrásne: Zem 

Vyvíjala sa pomaly: od druhohôr s dinosaurami 

 po päť kontinentov s ľuďmi. 

 

Príroda na našej Zemi je prekrásna,  

no každodenne ju ľudské ruky ničia.  

Výfuky, továrne, spreje, kam tento svet speje? 

Kamkoľvek sa pozriete na Zemi,  

už sa tam ľudské ruky dotkli.  

Ozónová diera v atmosfére, topenie ľadovcov pri Antarktíde. 

Ako to zastavíme? 

Ako ľudskému úpadku zabránime? 

To však, bohužiaľ, nikto nevie.  

Prečo tí najvyšší nepovedia, že na tom 150% s dôkazmi  pracujú?  

Pretože to tak nie je, oni iba premýšľajú, debatujú a konzultujú! 

Pomôžme si ochrániť a zanechať našu prírodu so zvieratami 

a rastlinami,  

veď HALÓ ľudia, toto sú naše domovy! 

Nenechajme to len v silách našej Zeme, pomôžme jej,  

veď  my tu vlastne žijeme!   

 

   Denisa Opavská, 7.M 
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   Žiaci 5.C sa zapojili do súťaže Žilina- moje rodné mesto. Všetky príspevky boli 
veľmi milé a pekné, ale víťaz môže byť len jeden. Nám sa to podarilo a vo svojej 
kategórii získala Miška Gažová 1. miesto. Srdečne jej blahoželáme a ostatným 
ďakujeme za účasť.  Ich práce vám ponúkame.  

 

Pieseň. 

 

 Anka s rodičmi bývala v Žiline neďaleko schodov, ktoré sa volali Farské. Anka po nich 

chodila každý deň cestou do školy a zo školy. Niekedy sa na nich s kamarátmi dokonca hrávala. 

No najradšej ich mávala v nedeľu popoludní. Vtedy boli plné potulných muzikantov, hercov, 

komediantov. Pred nimi na zemi ležali klobúky obrátené hore dnom, do ktorých ľudia hádzali 

drobné mince, odmenu za predvedený výkon. 

 Bolo to tak aj v jednu májovú nedeľu. Anka si popoludní vyšla von pozrieť, čo sa deje na  

Farských schodoch. Slnko krásne svietilo a schody boli plné ľudí. Vtom ho zbadala. Tisol sa 

pred ním najväčší dav ľudí. Všetci so zatajeným dychom načúvali spevu jeho huslí. Anka sa 

pretlačila až dopredu, až stála tesne pri vysokom klobúku plnom peňazí. Zdvihla pohľad na 

huslistu. Ich oči sa stretli. Cigánsky chlapec na chvíľu prestal hrať. Potom sa ozvala nová pieseň. 

Nič krajšie Anka nikdy predtým ani potom nepočula. Nádhernou melódiou sa jej prihováralo 

srdce mladého muzikanta. Spolu s poslednými tónmi sa ozval výkrik: „Zlodej, zlodej!“ Tučný 

pán v novom obleku ukazoval na chlapcov klobúk. Zrazu sa objavil aj žandár. Tučný pán 

schmatol plný klobúk. Žandár bez váhania schmatol chlapca a odvádzal ho na policajnú stanicu. 

Chlapec ani Anka nechápali, čo sa deje. 

 Keď žandár s chlapcom odišli, tučný pán ostatným ľuďom začal vysvetľovať, že z jeho 

obchodu niekto ukradol peniaze a zistil to hneď po tom, ako ten chalan odišiel z jeho obchodu. 

Anka nerozumela, prečo sa ľudia chlapca nezastali, veď to oni mu nahádzali plný klobúk peňazí. 

Ľudia sa začali rozchádzať. Zostala tam iba Anka a chlapcove dolámané husle, na ktoré niekto 

pri odchode stúpil. A ešte niečo -  pieseň v Ankinom srdci.  

Počuje ju dodnes.  

 

                                                                   Michaela Gažová, 5.C 
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Učiteľkin výborný nápad 
 

Jedného pekného dňa, myslím, že to bol utorok, si pani učiteľka Ražná potrebovala naozaj 

oddýchnuť. Cez noc vymyslela výborný nápad a v stredu ho uskutočnila. Išli sme na exkurziu do 

Žiliny, konkrétne na Mariánske námestie. Pani učiteľka v triede schovala knihu. Ja –Jurko- som 

ju našiel. Vypadol z nej papierik, kde bola prvá inštrukcia. Aj keď som nevedel, o čo ide, hneď 

som to povedal celej triede a pustili sme sa do pátrania. Naša prvá inštrukcia znela: 

Stratil som  prsteň, nájdete ho? Potrebujete desať kľúčov, aby ste ho našli. Choďte najskôr do  
kostola, kde by čerti nešli! Dík. Váš Vodník. 
         Všetci sme bežali do Farského kostola. Po chvíľke obdivu mi padol na kolená lístoček 

s druhou inštrukciou. Bol napísaný na dvojitom papieri. Jarko ho odtrhol a roztrhal, pretože chcel 

ten prsteň nájsť hneď a došla mu trpezlivosť. Všetci spolužiaci  boli veľmi nahnevaní, ale vtom 

niekto dostal super nápad. Vraj ceruzkou pretlačia inštrukciu. Super ďalšia inštrukcia bola: 

V predajni Lúč, nájdeš ďalší kľúč. 
        Konečne sme tu! My sme sa vydýchali, zatiaľ čo si pani učiteľka Ražná  obzerala ponuku 

kníh a zrazu z jednej vypadla  tretia inštrukcia: Šípky vás zavedú na miesto, kde kľúčom 

zachránite mesto. Šípky viedli na kývajúcu sa kachličku. Jarko ju zodvihol a čo nevidí? Už to 

viete? Samozrejme štvrtá inštrukcia: Hľadaj malé v zväčšení, v múzeu nebuď zmätený! 

        Aj keď sa nám už nechcelo, šli sme. Najskôr však na zmrzlinu. A viete, koľko sme platili za 

9 zmrzlín, ak jedna stojí 20 centov? Ak viete, ste šikulky. Ak nie, opýtajte sa pani učiteľky 

Ražnej alebo sa doučte matematiku. Nechcem vám robiť veľké chute, ale bola výborná.  

    Potom sme šli do Považského  múzea, kde sa nám veľmi páčilo, ale malé v zväčšení nikde. Až 

zrazu niekto prišiel na to ,aby sme sa pozreli do oddelenia zväčšenín. To som bol ja! Ja som 

ČAROVNÝ! No ale to teraz nie je dôležité. Ktosi si všimol obriu ryžu (to som bol zase ja). 

Správne! Ale piatej inštrukcie nikde. Až keď prišla sprievodkyňa, napadlo mi, že keď ona môže 

čítať všetky informácie o exponátoch, aj ja si ich prečítam. Piata inštrukcia. Hurá!  

    Ten text však  nie a nie prečítať. Znelo to nejako… Však to ani neznelo. Ale, čo teraz?! Pani 

učiteľka Ražná to nejako nedomyslela. Museli sme to prelúštiť. Sápálapa dvapa  kipinopo-  

nedávalo zmysel. Drevená reč existuje…! Ešte, že sme tam mali našu Júliu, ktorá pochádzala 

z Holandska a drevenú reč ovládala. Vysvetlila nám, že za každé písmená na, ktorých konci sa 

nachádza samohláska, sa potom na rozdiel od normálneho slova, pripojí p a tú samohlásku, ktorá 

sa nachádzala v normálnom slove. 

Síce sme tomu nerozumeli, ale Júlia to preložila takto: Sála dva kino.  Hútali sme, kde sa 

nachádza najbližšie kino. Hurá, Mirage! Sála č.2 a tam mala ísť Popoluška! Ihneď sme sa boli 

pozrieť na plagát Popolušky. Šiesta inštrukcia bola zasunutá v plagáte za sklom. V Lindexe sa 

nachádza nový kostým kráľa Pankráca. Jeden môj spolužiak si ho chcel kúpiť a vtom sa 

niekto pozrel nielen na veľkosť, ktorá mu sadla, ale aj na cenu...50€. Pod cenou bola siedma 

inštrukcia. Boli sme už veľmi blízko. Koh-i-nor má plastelínu v  sebe, vezmi jednu a ideme. 

Keď sme tam prišli, opýtali sme sa pani predavačky, kde majú plastelínu. 

   Vzali sme jednu, ale inštrukcia nikde. Vzali druhú a nič. Staré známe- do tretice všetko dobré, 

teraz to neplatilo. Pani učiteľka Ražná myslela, že ju niekto kúpil. Mala pravdu. Hneď sme sa 

opýtali ,kto si kúpil plastelínu. Vraj jedna blondínka s červenou sukňou. Bežali sme  a hľadali 

sme ju po celom obchodnom centre. Podarilo sa,  našli sme ju  a povedali sme jej, nech nám ju 

požičia. Nanešťastie jej štvorročný syn začal plakať a dala mu ju. Ja som však  mal pri sebe jojo. 

Jojo a lepiaca páska nám získali ôsmu inštrukciu. V Zverimexe nájdi psa, obojok ti našepká. 

    Keď vošli dovnútra, psov tam bolo hádam aj osem. Ale vtom som si spomenul na inštrukciu:  

V Zverimexe nájdi psa, obojok ti našeptá. Obojok. Obojok! Len jeden malý psík mal na krku 

obojok. Išli sme sa pozrieť, ako sa volá a tam namiesto mena, bola deviata inštrukcia. Prsteň 

hľadaj tam, kde informácie poskytujú nám. 

    Bežali sme na Informácie, kde sme našli prsteň. A tam už nás čakala pani učiteľka Ražná 

prezlečená za vodníka. Ďakujem vám deti, že ste mi našli prsteň.  

Za odmenu môžete mať jedno spoločné želanie. Všetci sme sa zhodli na tom, že chceme mať 

viac želaní. Vodník namietal, že sa to nedá. Verdikt druhej porady znel: Väčší počet 
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vodníkov,aby sme mali  viac  prianí.  Ále, ale, nechceli by ste jeden deň bez školy? Výborný 

nápad! A tak pani učiteľka Ražná bodovala na plnej čiare… 

 

                                                                                        Ivonka Leitnerová, 5.C 

 

Žilina  
 

Žilina je mesto, to každý vie isto, 

Žilinský je kraj a to vie každý, vraj. 

 

No ja v srdiečku tuším, že všetci, vedia to.  

Lebo Žilina je mesto, kde super žije to. 

 

Ja Žilinský kraj mám rada ako raj, 

že nikdy nejdem preč a to je moja reč.  
 

A takto sa tu máme dobre po žilinsky,  

že nikdy sa nedáme na cestu preč, 

tam kde, nepoznajú našu reč. 

 

   Rebeka Cintulová, 5.C 

   

 

 

       Naša  Žilina 
 

Žilina je pekné mesto, 

každý občan v nej vie to. 

 

V Žiline sú stromy krásne 

a slnko nad ňou je veľmi jasné. 

 

V Žiline sú pekné zvieratká 

a vonku poletujú milé vtáčatká. 

 

No Žilina má aj zlé stránky, 

po zemi poletujú rôzne sáčky. 

 

Je to veľmi smutné, 

že smeti sú tu všade. 

 

Hádžme smeti radšej do koša 

a Žilina bude hneď krajšia a veselšia. 

 

                Simona Michelová, 5.C 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Naša Žilina 
 

Žilinský kraj, 

je ako raj. 

 

Týči sa tu Strečiansky hrad 

a smutný naň pozerá Starhrad. 

 

Pomedzi tie dva hrady, 

sa po Váhu pltník plaví. 

 

A viete, čo je na tom všetkom najlepšie ? 

Máme tu aj krásne Mariánske  námestie. 

 

Na farských schodoch sa Farský kostol týči 

a  Mirage pri ňom len tak trčí. 

 

Máme tu hory, 

no máme tu aj domy. 

 

Máme tu sídliská 

a v nich naše bydliská. 

 

Je tu aj naša škola, 

ktorá sa Karpatská volá. 

 

Chodia tu múdri žiaci, 

čo učiť sa im páči. 

 

No sú tu aj milí žiaci 

a to už hádam stačí ! 

 

Katka Kapšová, 5.C 
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Rodné mesto naše je, 

každý sa naň usmeje. 

 

Máme tu aj veľkú pýchu, 

ktorá má chýru i slychu. 

 

Farské schody, Budatínsky zámok. 

a to je všetko pre začiatok. 

 

Pozeráme sa naň s radosťou, 

aké malé mesto s takou cťou. 

 

Moje rodné mesto rada mám, 

nikam sa z neho nechystám. 

 

Všetci ho obdivujú s radosťou, 

aby sme mali kam chodiť s hrdosťou. 

 

Martina Motlochová, 5.C 
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Naša Žilina    

 
Naša krásna Žilina, 
je krehká ako pilina. 

Keď sa jej buldozér dotkne, 
celá krásna Žilina padne. 

 
Padne do rúk staviteľov, 

pre ňu je to kopa ničiteľov. 
Už mesto je plné panelákov, 

každý chodí do Maxu, Mirage i do Auparku. 
 

Z obchodu odchádzajú šťastné tváre, 
to žiaľ nie je možné povedať o Žiline. 

O Žiline, ktorá leží v prachu, 
o Žiline, ktorá nemôže vstať z machu. 

 
Pomôžme jej nech sa rozvíja, 

Vyčistime ju, nech je krásna Žilina!. 
                                                              

Martin Čutka 
 
 

Žilina 
 

Žilina - krásna je, 

škoda, že len malá je. 

Všetci sa tu radi máme, 

krásne chvíle tu prežívame. 

 

Žilina je krásny kraj, 

pre mňa je však raj. 

Turistov sú plné chodníky. 

každý z nich si nájde svoje kútiky. 

 

Naše mesto obklopujú veľké hory, 

divej zveri sa tam vo veľkom darí. 

V Žiline ja ostať chcem, lebo ju veľmi milujem. 

Nikdy sa z nej neodsťahujem. 

 
Martina   Žideková, 5.C 
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Žilina 
 

Žilina je super mesto, 

Však som sa tu narodila. 

Nemám rada iné mestá,  

Robia tam zlé pizzové cestá.    Naše mesto nie je veľké, 

   za to pre mňa primerané. 

Táto prekrásna Žilina,     Žilina je super mesto, 

Žiadna iná sťa bylina.    Žiadne iné a to presto. 

Krása či vôňa kvetov, 

Všade žiari a vyvoniava. 

Natália Novosadová, 5.C                      
 

 

Prečo  je Váh divá rieka 
Rozprávač:                                                                                                                                                      
Kde bolo tam bolo, žil raz jeden švárny mládenec menom Jakub. Žil v malej chalúpke neďaleko 
lúky plnej pestrofarebných kvetov. Kvety, ktoré lásku mu dávajú. Žije si sám so svojím psom 
a šiestimi ovečkami. V blízkosti jeho príbytku tečie lesný potôčik plný života. Žil si pokojným 
životom so svojimi zvieratkami. Raz ráno si skoro privstal, no zostal prekvapený, keď uvidel 
východ slnka. Je to kraj, kde sa ráno vstáva skôr, kde sa z hôr drevo tíško zváža. Vyhnal svoje 
ovce na pašu, no zdalo sa mu, že niečo nie je v poriadku. Lesný med vždy voňal viac ako tráva, 
no teraz nie. Niet dokonca počuť ani jediný bzukot usilovnej včielky. Nastalo obdobie sucha. Už 
päť mesiacov nespadla na zem jediná kvapka vody. Tráva je celá vyschnutá, zem popraskaná. 
Zvieratká úbohé hynú od smädu. 
Ovce: ,, Bé -bé pomôž nám, daj nám napiť inak my uhynieme.“ 
Mládenec: ,, Nebojte sa ja, vás zachránim.“ 
 Rozprávač:  Nedalo mu to a vybral sa do lesa. V lese bolo veľmi ticho, vtáčiky nespievali len 
utrápené sedeli na konároch stromov. Slnce ešte viac pálilo ako obvykle. Zbadal, že aj potôčik, 
teda prítok Váhu, bol vyschnutý. Aj rybník vždy plný rýb bol suchý a ryby sa čľapotali na dne 
a kričali.  
Ryby: ,, Pomóc, Jakub, pomôž nám, inak zomrieme. Už nemáme veľa času.“ 
Jakub stúpal čoraz viac, stúpal do vysokých štítov hôr. Započúval sa a zrazu počul: 
Zvuk: ,, Žblnk, žblnk.“ 
Rozprávač: To niekde počul kvapkať vodu. Poobzeral sa a zbadal veľkú drevenú hrádzu, ktorá 
zabraňovala , aby sa voda dostala do doliny. Snažil sa ju zničiť. Chcel ju rozsekať alebo aspoň do 
nej urobiť dieru. Jeho verný pes mu pri tom pomáhal. V papuli nosil konáre dreva a dával ich 
nabok. Napokon sa im podarilo drevenú hrádzu zničiť. Začala sa valiť voda. Obaja rýchlo ustúpili 
nabok. Divý Váh sa valil do vyschnutých korýt riek. Zaplnil rybník čistou vodou. Zvieratá aj 
všetko živé sa išlo do sýta napiť. Všetky zvieratá mládencovi ďakovali. 
Zvieratá: ,, Ďakujeme ti, Jakub, zachránil si nás. Sme ti zaviazaní.“ 
Rozprávač:  Život v krajine opäť ožil. Veď  čo by Jakub pre Slovensko neurobil, veď ho má predsa 
rád. Roky si šťastne nažíval a kedy chcel, mohol sa dosýta napiť.  
 

                                                                                                         Juliána Sventeková, VI..A 
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Ako putoval Váh 
(Prečo je Váh divá rieka) 

 
Postavy:   Stvoriteľ 
                   Váh 
                   zvuk 
                   anjeli 
                   orol 
 
Stvoriteľ: Dnes ,milí anjeli, budeme rozdeľovať vodstvo do rôznych krajín. 
Anjeli: Tu sme vám doniesli mapu  sveta. 
Zvuk: Šušťanie mapy. 
Stvoriteľ: Ďakujem vám. Takže, prvá rieka Amazonka, bude tiecť na severe Južnej Ameriky. 
Rieka Darling, bude tiecť tu v Austrálií a Váh, bude tiecť cez malú krajinku v srdci Európy - 
Slovensko....... 
Anjeli: Ideme to zvestovať všetkým riekam. 
                                ............ 
Zvuk: Hudba 
Váh: Prečo mám tiecť cez hornatú krajinu – Slovensko?  Tatranská krajina je plná brál, 
mohutných hôr a vysokých štítov. Vydám sa nájsť lepšie podmienky. 
Váh: Ach, to je ale suché miesto. Tu sa budem predierať márne, piesok ma bude spomaľovať. 
Poberiem sa ja ďalej. 
Zvuk: Kvílenie vetra, vírenie prachu. 
Váh: Bŕŕ, tu je ale veľká zima. Veď tu mrzne, tu nevydržím tiecť. Radšej sa poponáhľam, než 
zmrznem celý. 
Zvuk: Lámanie ľadu 
Váh: Slovensko je  tá najkrajšia krajina. Neviem prečo som o nej tak pochyboval. 
Váh: Aha, na najvyššom končiari sedí orol,  spýtam sa ja na cestu. 
Orol: Brat Váh, Stvoriteľ mi nakázal, aby som ťa čakal a ukázal ti smer ako máš tiecť. Ak to 
nestihneme, zostanú z teba iba kaluže. 
Váh: Kade teda? 
Orol: Tadiaľ cez tie bralá až k Dunaju. 
Váh: Ďakujem ti orol. Už sa musím ponáhľať. 
Váh: Je to krajina , kde prísne štíty hôr  ticho dolín múdro strážia, pokým slnka lúč zazvoní na 
jarné zvonce ovčích stád. 
Zvuk: Plieskanie vody o bralá. 
Váh: Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tíško zváža. Je to Slovensko čarovné, 
hrdé. Mám ho rád. 

                                                  Veronika Kollárová   a Katarína Majerová, 6.A 
   
 

Žiaci tvorili dramatizáciu na hodine literatúry pod vedením p. učiteľky Evky Beniačovej.  
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Londýn 
našimi očami. 

 
Všetkým sa nám tu veľmi páčilo a všetci sme sa zhodli, že Londýn 

určite ešte raz navštívime. Veľa sme toho videli a zažili. Bývali sme v 

rodinách, kde sme mali možnosť rozprávať po anglicky a spoznať ich 

spôsob života. Cesta autobusom trvala 24 hodín, ale dala sa prežiť. Plavili 

sme sa trajektom po rieke Temža.  

Čo všetko sme videli sa dozviete, keď si kliknete na link (alebo 

napíšete do svojho prehliadača) 

https://zskarpatska.edupage.org/files/Londyn_prezentacia.ppt 

a pozriete prezentáciu, ktorej súčasťou sú aj fotografie. 

  
Našli sme si kamarátov... 

 
V rámci  výtvarnej výchovy  sme navštívili Klub dôchodcov na Vlčincoch, kde bola 
práve nainštalovaná výstava, na ktorej prezentovali seniori svoju šikovnosť, tvorivosť, 
zberateľskú  vášeň, zručnosť v podobe výrobkov z dreva, z drôtu, výšivky, fotografie, 
maľby..... . 
Keď sme vošli dnu, vládla tam veselá atmosféra. Seniori sedeli pri slotoch. Jedni pili 
kávičku a rozprávali sa, iní zas hrali šach, žolíka, karty.... . 
My sme si v tichosti prešli výstavu a potom sme vyhľadali autorov vystavených 
exponátov. 
Každý z nich nám o sebe a svojich koníčkov niečo povedal.  
My sme odchádzali veselí, lebo sme si našli kamarátov, ktorí sú naším vzorom 
a dôkazom toho, že každý vek ponúka človeku zdokonaľovať sa a tvoriť, len treba 
chcieť. 
                                                                                                                         Žiaci 7.A  a  8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zskarpatska.edupage.org/files/Londyn_prezentacia.ppt
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Na slovíčko s pani 

učiteľkou 
 

Dovolili sme si pre vás pripraviť rozhovor s pani 

učiteľkou Marikou  Zahatlanovou, ktorá 

vyučovala hudobnú a výtvarnú výchovu, ale  od 

budúceho školského roku odchádza vyučovať na 

inú školu. 

 

1. Túžili ste sa odmalička stať učiteľkou? 

Nikdy. Chcela som byť herečka a právnička, ale teraz som spokojná  

2. Máte pekné spomienky na základnú školu? 

Skvelé ! Mala som veľmi dobré učiteľky. 

3. Aký predmet ste mali najradšej? 

Matematiku. 

4. Radi čítate?  Ak áno, aká je vaša najobľúbenejšia kniha?  

Veľmi rada. Najradšej mám od Paula Coelha- Alchymista  

5. Aké sú vaše záľuby? 

Hudba, spev, hra na klavíri, cyklistika, turistika, čítanie kníh.. 

6. Aký máte názor na terajšiu mládež? 

Nevedia, čo so sebou, sú takí, akí sme bývali aj my, ale je iné prostredie a majú iné možnosti. 

7. Spravili ste v živote niečo „úletené“ ? 

Každý deň. 

8. Máte nejaké vysnívané miesto alebo štát, ktorý by ste chceli navštíviť? 

Švédsko. 

9. Ak by ste mali možnosť stretnúť sa s významnou osobnosťou, kto by to 

bol a čo by ste sa jej spýtali? 

Tak bol by to Ježiš. Chcela by som, aby mi odpovedal na moje životné otázky. 

10. Akým mottom sa v živote riadite ? 

„Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.“  
                                                            M.R. Štefánik  
 

 

 

Pani učiteľke ďakujeme za rozhovor 

a prajeme jej  veľa úspechov v ďalšej práci 

i v osobnom živote.  

                                                           

 

/ Rozhovor pripravili Kaja a Evka/ 
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29. septembra 2009 sa v Paríži konalo konzorcium jazykovedcov z celého sveta. Po ôsmich 

rokoch bádania, skúmania a študovania vydali rubriku desiatich najťažších a najľahších jazykov 

na tejto planéte. Do úvahy sa bral vývoj jazyka, úprava pravopisu, štýl písma, znaky, reč, história 

jazyka a gramatika jazyka. 

Ústav jazykovedcov, ktorý sídli v Berlíne začal so skúmaním jazykov, ktorými sa hovorí po 

celom svete, nielen tými najrozšírenejšími, ale všetkými jazykmi. Na svete je okolo 7832 

jazykov. Každý týždeň zaniknú dva jazyky a vytvoria sa ďalšie dva až tri nové. 

 

Desať najľahších jazykov 

10. mongolčina 

09. aramejčina 

08. gréčtina 

07. nórčina 

06. taliančina 

05. rumunčina 

04. chorvátčina 

03.bulharčina 

02. angličtina 

01. najľahší jazyk na svete, ktorým hovorí vyše 300 miliónov ľudí na celom svete je španielčina. 

 

Desať najťažších jazykov na tejto planéte: 

10. nemčina 

09. francúzština 

08. čínština 

07. japončina 

06. jazyk oboch Kóreí je rovnaký, takže kórejčina 

05. perzština 

04. arabčina 

03. fínčina 

02. maďarčina 

 

01. najťažším jazykom, akým sa hovorí na tejto planéte je SLOVENČINA .. 

 

A to pre jej gramatickú štruktúru a "mobilitu slov a slovných spojení" ako jediný jazyk sveta má 

slovenčina 7 pádov (Nominatív, Genitív, Datív, Akuzatív, Lokál, Inštrumentál a Vokatív), ďalej 

vybrané slová, a hlavne mäkké a tvrdé "i, y" , skloňovanie prídavných mien a slovies, v podstate 

sa v slovenskom jazyku skloňujú takmer všetky slová .. 

 Špecifiku tvoria slovesá. V slovenčine je sloveso ohybné. Ohýbanie slovies sa nazýva 

časovanie. 

Ako jeden z piatich jazykov máme tri rody : mužský, ženský a stredný. 

A ako jediný jazyk sveta má vzory prídavných mien, dvojhlásky a spodobovanie , toto 

nenájdete už v žiadnom inom jazyku na tejto planéte (!) . Toto je len tak na okraj, čo sa týka 

gramatiky slovenského jazyka. 

 

Jeho gramatika je tak komplikovaná, že akémukoľvek cudzincovi by podľa prepočtov trvalo až 

12 rokov, kým by sa naučil kompletnú gramatiku a to nehovorím a variabilite slov, viet a 

slovných spojení vo vetách. 

Kompletnú gramatiku slovenského jazyka nevie ani jeden jediný človek, preto ju študujú a 

pripravujú tými vedcov a jazykovedcov, pretože je tak obsiahla a povedal by som, že v 

niektorých prípadoch až extrémne náročná nato, aby ju bol schopný poňať jeden človek. 
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Slovenský jazyk má presne 465 gramatických výnimiek aj to dokazuje jeho komplikovanosť. 

Pravidlá slovenského pravopisu prichádzajú len veľmi málo s nejakými úpravami alebo novými 

pravidlami gramatiky, ale cez to všetko ide o jazyk, ktorý nemá vo svete obdobu, čo sa týka 

náročnosti na učenie, písanie, počúvanie, hovorenie a čítanie . 

 

Záujem o slovenský jazyk každým dňom rastie, ale len málokomu sa podarí dosiahnuť to, čomu 

my jazykovedci hovoríme: rozprávať čisto spisovne. Náš jazyk je krásny, melodický, a preto 

nemáme problém porozumieť aj ruštine, poľštine, češtine, a iným slovanským jazykom. Ak sa 

chce cudzinec naučiť písať, čítať, počúvať a hlavne hovoriť po slovensky aspoň tak ako 

jednoduchý človek, tak v zahraničí sa náš jazyk nenaučí a to platí aj pre nás. 

Cudzinci, ak chcú, musia prísť k nám a my, ak sa chceme naučiť inú reč, musíme ísť do krajiny, 

kde sa tou rečou, ktorú sa učíme, hovorí. 

 

Mali by sme byť hrdí nato, že rozprávame najťažším jazykom, aký kedy vôbec vznikol, lebo 

ťažší jazyk už nie je. Jeho gramatická štruktúra je tak komplikovaná, tak prepracovaná do 

detailov, že s takou dokonalosťou prepracovania sa nestretneme ani v maďarčine, pre mnohých z 

nás je práve maďarský jazyk ten najťažší, ale to isté tvrdia Maďari o našom jazyku, len s tým 

rozdielom, že oni sa nemýlia. 

 

   

/ text bol prevzatý a upravený od prof. Doc. Vladimír Trnka 

z  Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, Jazykového odboru Matice 

slovenskej a Ústrednej jazykovej rady MK SR./ 
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Dokážeš odhadnúť človeka? 

 

Zodpovedá tvoj prvý dojem realite? Vieš odhadnúť človeka už na prvý pohľad, 

alebo to nikdy nedokážeš? Zbytočne ľudí podozrievaš, alebo sa im naivne 

necháš oklamať? Daj si náš test! 

 

1. Zradil ťa niekedy tvoj blízky kamarát? 

A/ Áno, už sa mi to stalo a bola to bolestná skúsenosť. 

B/ Nie, priateľov si starostlivo vyberám. 

C/ Zatiaľ sa mi to nestalo, ale myslím si, že ľudia ťa môžu prekvapiť, aj keď ich poznáš 

dlho... 

 

2. Ako dlho ti trvá, kým si zaradíš a zaškatuľkuješ nového človeka? 

A/ Dávam na prvý dojem a intuíciu 

B/ Na to, aby som niekomu začal/a veriť, alebo aby som ho odpísal/a, potrebujem dlhší čas... 

C/ To je individuálne, od človeka k človeku 

 

3. Pôsobíš v rozhovoroch skôr ako poslucháča alebo ako rečník? 

A/ Som neskutočne ukecaný/á, väčšinou určujem smer rozhovoru. 

B/ Radšej počúvam a dozvedám sa nové veci, ako rozprávam... 

C/ Najlepšie je to vtedy, keď je rozhovor vyvážený. 

 

4. Cítiš k niekomu nenávisť? 

A/ Áno, pár takých ľudí mám vo svojom okolí... 

B/ Áno, k bývalej láske. 

C/ Nenávisť? To sú príliš silné slová... 

 

5. Koľko máš ľudí, ktorí sú blízki tvojmu srdcu, takí fakt priatelia? 

A/ Ani to nerátam, často sa to mení... 

B/ Jedného. 

C/ Je ich viac. 
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Najviac odpovedí A 

 

Ľudí si zaškatuľkuješ okamžite a zmeniť tvoj názor je potom 

nemožné. Na jednej strane sa tak pripravuješ o možnosť bližšie 

spoznať niektorých zaujímavých, ale možno viac plachých ľudí, 

na druhej strane tvoj výber nie je vždy šťastný. Pripustiť 

bližšie si potom len na základe mylného dojmu môžeš práve tie 

nesprávne osoby a tak sa ti často stáva, že ťa ľudia okolo teba 

trpko sklamú.  

 

Najviac odpovedí B 

 

Kým si niekoho pripustíš k telu, chce to od neho veľa času a snaženia sa. Ľudia, ktorí sa do 

tvojho okruhu dostali, museli byť vyzbrojení božskou trpezlivosťou. Napriek tomu si sa už 

stretol/la aj s podrazmi od svojich najbližších. Ako vidíš, úplne sa vyhnúť citovým zraneniam 

nie je možné a riskovanie i v medziľudských vzťahoch patrí k životu. Skús sa viac otvoriť 

svetu, môžeš tak získať veľa zaujímavých podnetov. 

 

Najviac odpovedí C 

 

Rozmýšľaš pragmaticky a vieš, že prvý dojem môže byť často klamlivý. Si priateľský typ, 

ktorý dáva ľuďom šancu a v spoločnosti ostatných sa cítiš ako ryba vo vode. Keďže nekonáš 

príliš nerozvážne a veci často analyzuješ, tvoj odhad na ľudí vychádza s vysokou 

pravdepodobnosťou. Vieš, že úplne sa vyhnúť citovým sklamaniam je nemožné a berieš veci 

športovo. Len tak ďalej! 
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Mamička oznamuje synčekovi: 
-Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a to už budeš môcť utierať riad... 
-Tak to radšej prepadnem ... 
 
Sedia na streche domu dve dievčatká. Jedno dobré a druhé zlé. A pľujú na okolo idúcich. Zlé 
dievčatko trafí dvoch ľudí a dobré štyroch. Aké plynie z toho ponaučenie? 
DOBRO VŽDY VÍŤAZÍ NAD ZLOM!!! 
 
Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a presviedča ho, aby vyšiel von. Nakoniec slon vyjde a 
mravec hovorí: 
-Dobre, len som chcel vedieť, či nemáš moje plavky. 
 
Pani učiteľka skúša Janka: Prečo vyhynuli mamuty? 
Lebo v dobe kamennej ešte neboli spolky na ochranu zvierat. 
 
Príde Janko do školy s veľkou hrčou na hlave a učiteľka sa pýta: 
Prečo máš takú veľkú hrču??? 
Chcela ma uštipnúť osa.  
Nestihla to? 
Ale ocino ju zabil lopatou. 
 
Stretne babka Móricka a pýta sa ho: 
-Ešte šušleš Móricko? 
-AAle šem tam... 
 
Anička pije po prvýkrát kyslé mlieko.  
A mamičke hovorí.  
"Mami, tá krava bola asi po záruke!" 
 
Príde Slovák, Rus a Maďar na strechu. 
Rus skáče a hovorí, poďme spolu lietať 
a skočí. Druhý skáče Slovák a hovorí, 
pozri ja už letím. Tretí Maďar, ak sú dvaja šťastní, nechýba im tretí a odíde. 
 
Simonka sedí pred počítačom a na stole má kakavko a utierku. 
,,Ahoj, Sima, čo robíš?" spýta sa jej kamarátka. 
,,Som na PC" odpovedala jej. 
,,A na čo ti je handra?" 
,,Pozerám vtipy." 
,,Aaa?" spýtala sa nechápavo kamarátka. 
,,No, keď sa napijem kakaa a čítam vtip, niekedy nestihnem prehltnúť kakao a vyprskne sa mi 
z úst, keď sa začnem smiať na monitor. Potom to musím poutierať." 
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Chystá sa na rozvod? 

Gwen Stefani sa pred deťmi tvári, že je všetko v poriadku, ale podľa všetkého jej 

manželstvo krachuje. Vraj by chcela vyskúšať odlúčenie na skúšku. 

Vzal študentku na rande  

Justin Bieber urobil obrovskú radosť jednej stredoškoláčke. Ako rande si ju vzal na 

odovzdávanie cien Billboard Music Awards. 

Našli štvrtú porotkyňu?  

Demi Lovato vraj dostane veľmi lukratívny kontrakt a sadne si do porotcovského kresla 

v novej sérii americkej verzie šou X Factor! 

Šou v ohrození 

Lady Gaga ruší koncerty kvôli hroziacim násilnostiam. Jej vystúpenia sú vraj nemravné 

a rúhačské! 

Láska alebo peniaze? 

Nové hrdličky Kim Kardashian a Kanye West možno spolu nakrútia reality šou o 

tom, ako sa dá skĺbiť úspešná kariéra a milostný život. 

Kreslo pre Britney 

Je definitívne rozhodnuté - Britney Spears bude jednou z porotcov v ďalšej sérii X 

Factora. Zarobí si 15 miliónov! 

Neberte mi deti! 

Usher tiahne do boja za svoje deti. Napriek obvineniam bývalej manželky tvrdí, že je 

dobrý otec. Teraz je na rade súd! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=915
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=915
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=915
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=912
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=912
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=912
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=907
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=907
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=907
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=914
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=914
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=914
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=908
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=908
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=908
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=905
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=905
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=905
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=900
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=900
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=900
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Overte si svoje vedomosti !!! 

 

1.Mal bývalý americký prezident fúzy? 

A/áno 

B/nie 

 

2.Je najväčšie pobrežie Sal ton Clife? 

A/áno 

B/nie 

 

3.Boli najväčšie mrakodrapy Dvojičky v New Yorku? 

A/áno 

B/nie 

 

4.Oslavuje sa na Slovensku deň detí od roku 1952? 

A/áno 

B/nie 

 

5.Má tradičná píšťalka 8 otvorov? 

A/áno 

B/nie 

 

6.Je riaditeľom Microsoftu Bill Gates?  

A/áno 

B/nie 

 

7.Dokáže počítač pracovať  bez Microsoftu alebo Hárdvera? 

A/áno 

B/nie 

 

8.Je v atmosfére kyslík? 

A/áno 

B/nie 

 

9.Je abstraktné umenie očný klam? 

A/áno 

B/nie 

 

10.Keď zmiešame železo+síra vznikne nám sulfid železnatý? 

A/áno 

B/nie 
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CENOVO DOSTUPNEJŠIE MODELY:                                     
    1. WOOKY 0.1                 4. Prestigio PMP3384B 

      
                   

2. CREATIVE ZIIO                3. GO CLEVER  TAB I71 
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O čom snívajú Macko Pu a prasiatko? 

 
 

Pospájaj číslice od 1 do 42 a vymaľuj obrázok. 
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Vymaľuj obrázok. 

 

 
 

 

Sudoku pre najmenších 
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Na voľný čas 
Ozdobné štipce 

 

Potrebujeme: Drevené štipce, temperové farby, farebné tvrdé 

papiere, nožnice, lepidlo. 

Postup: Najskôr si štipce treba nafarbiť zelenou temperovou 

farbou. Necháme vyschnúť. Počas schnutia si môžeme vyrobiť 

časti kvetiniek (listy a samotné kvetiny)z tvrdého farebného 

papieru. Najskôr si časti nakreslite podľa fantázie a potom 

vystrihnite. Následne už len stačí časti nalepiť na štipce. Hotovo, 

jednoduché a rýchle! 

Štipce môžeme robiť s rôznou témou: zelenina, ovocie, 

zvieratká… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


