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Január  
 svoje sily sme  zamerali na získanie čo 
najlepšieho  polročného vysvedčenia.  
 Popritom sa našli aj takí žiaci, ktorí sa 
ochotne zapojili  do prednesu povesti v rámci 
súťaže Šaliansky Maťko (foto  vľavo). Na 
okresnom kole nás reprezentoval Ľ. Kováčik 
(4.A) a D. Jánošíková (6.A) 

 
Február - začíname nový polrok ... 

10.2. sme 

zapísali  ná-
dejných prvá-
čikov.  

6. 2. a 11.2. 
sa uskutočnilo 
školské kolo 
v prednese poézie a prózy. Žiaci, ktorí sa pre-
bojovali vo svojich kategóriách na 1. miesta, 
reprezentovali našu školu  na obvodnom kole 
v Trenčíne dňa 4.3.: Karolína Špačková (2.A), 
Adela Mikulíková (2.A), Sára Lacová (5.A), 
Martina Beláková (6.A),  Annamária Laššová 
(8.A), Dominika Balaštíková (8.A). 

Marec - akcií bol celý kopec 
4. 3. si zmerali sily v ré-

torike žiaci 4.-6.ročníka. 
Na okresnom kole súťaže 
Štúrov a rétorický Uhro-
vec nás reprezentovali: 
Karolína Kováčová (8.A) 
a Sára Lacová (5.A), 
ktorá zároveň vyhrala 3. 
miesto.  

5.3. V prednese rozprávky vyhrala školské kolo Paulína 

Kontová (9.B), zároveň postúpila do okresného kola. 

27.3. sme šťastlivo absolvovali tri akcie: Od skorého rá-

na prebiehala  celoslo-
venská zbierka – Deň 
narcisov, v ktorej naši 

dobrovoľníci vyzbierali 565 eur. Okolo 10:00 sme sa 
presunuli k miestnemu potoku, kde sme sa za spevu 
a prekáračiek v podaní siedmakov a ôsmakov, rozlúčili 
so zimou  (vynášanie  Moreny).  A napokon večer 
(20:00)  prichádzali do školy piataci a šiestaci, ktorí sa 
zapojili do medzinárodnej akcie Noc s Andersenom. 

Karneval detí zo školského klubu - spomedzi krásnych masiek napokon porota vy-
hodnotila dve prvé miesta: Adelka Mikulíková z 2.A (pohár piva) a Viktória Žáčiková  z 
3.A (Bambino - na titulke). 

ôsmaci v knižnici 

P.uč.Malecová a Vaneska 
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Apríl  
17. 4. si piataci prezreli „miestne múzeum“ - Izbu MO MS. 

(viac na s. 6), zároveň sa uskutočnilo 2. kolo futbalového 
zápasu Coca cola cup. (viac na s. 19), 

12. 4.  v rámci osláv oslobodenia obce zahrali deti z ŠKD 

scénku, 

14. 4. sme si zaspievali (súťaž Slávik Slovenska) a do 

okresného kola sme vybrali Jesiku Furdanovú (9.A), Máriu 
Bočákovú (5.B) a Alicu Nikovú (3.A). 

17. 4. sa konala tradičná prechádzka cez Chynoriansky 

lužný les, po návrate do školy sa za žiakmi ťahala tradičná 
cesnaková aróma :-) 

22. 4. sme si roz-

hlasovou reláciou 
a aktivitami na sta-
novištiach pripome-
nuli Deň zeme. (viac 
na s. 7), 

24. 4. opäť medzi 

piatakov zavítala 
pani archeologička z 
Krajského pamiatko-
vého úradu v Trenčíne (foto hore). 

27.-30. 4. štvrtáci plávali ostošesť na plavárni v Bánov-ciach 

nad Bebravou, 

30. 4. deti z ŠKD pripravili kultúrny program (ľudové tance) 

pre občanov zo Svinnej pri príležitosti stavania mája. 

30.4. sa usku-

točnila 
v Trenčíne na ZŠ 
Novomeského 
súťaž hliadok 
mladých zdra-
votníkov. Našu 
školu na tejto 
súťaži reprezen-
tovala HMZ  I. 
stupňa v zložení: 
Mário Varhaník 
– kapitán, čle-
novia – Nina Šimnová, Aleš Bariš, Táňa Rudová 
a Nikola Mikušincová, všetko žiaci z 5.A a 5.B. Na súťaž 
sa zodpovedne pripravovali a výsledok – 1. miesto všet-
kých potešil. Žiaci museli preukázať vedomosti z histórie 
ČK, z darcovstva krvi, z teoretickej prvej pomoci a najmä 
z praktickej časti – ošetrovanie poranených 
a z resuscitácie. Práve resuscitácia bola rozhodujúca, 
pretože v zisku bodov mali rovnaké skóre žiaci  zo ZŠ 
Drietoma. Víťazom blahoželáme a veríme, že budú 
i naďalej v tejto súťaži pokračovať. 

Mgr. Božena Chudíková 

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY 
 

5. 2. sa medzi úspešných riešiteľov 

okresného kola  geografickej olym-

piády zaradili: Dominik Laššo (9.A), 
Mária Rychtárechová (8.A) a Ema 
Beňová (5.B), 

12. 2. sa Aneta Petríková (9.A) 
stala úspešnou riešiteľkou v okres-
nom kole dejepisnej olympiády, 

16. 3. na okresnom kole Pytagoriá-

dy nás úspešne reprezentovali:  A. 
Žofčík (3.A) a K. Marušincová 
(4.A). 

16. 4. sme sa zúčastnili dekanátne-

ho kola biblickej olympiády, reprezen-
tovali nás: Soňa Niková (5.B), Mário 
Varhaník (5.B) a Dominika Jánošíko-
vá (6.A) 

Ďakujeme a blahoželáme nielen 
úspešným žiakom, ale aj pedagó-

gom, ktorí s nimi pracovali  
a  pripravovali ich! 

vynovili sme školu 

novým nábytkom 

Simon, Jakub a Lukáš zo 7.A  

v Chynorianskom lužnom lese. 



 Naša nová pani učiteľka prišla za-
stúpiť p. uč. Filipejovú, bude u nás učiť do 
konca školského roka. Obetavo k nám 
dochádza až z Beluše. Dali sme jej týž-
deň, aby sa udomácnila a hneď sme sa    
k nej vrhli s nedočkavými otázkami. Dob-
rý novinár predsa musí byť v strehu, no 
nie? 
Aké predmety ste vyštudovali? Prezra-
díte aj kde? 
Študovala som v Banskej Bystrici, pred-
mety: slovenský jazyk a literatúra - etická 
výchova.  
Pracovali ste aj na inej škole? 
Nie, toto je moje prvé učiteľské miesto.  
Počas vysokoškolského štúdia sa mi na-
rodila dcérka. 
Spomínate si, čím ste chceli byť, keď 
ste boli malá? 
Vždy som chcela byť učiteľkou a to sa mi 
aj splnilo.  
Kde ste vyrastali? 
V dedine Vydrná. 
Ako by ste v skratke charakterizovali 
svoje detstvo? 
Vtipné a veselé :-)  
Keďže učíte slovenčinu, predpokladá-
me, že radi čítate. Je to tak?  
Áno, nemám síce žiadnu obľúbenú knihu, 
ale rada čítam detektívky, historické ro-
mány a životopisy.  
Ako trávite voľný čas? 
Nemám veľa voľného času, ale keď sa mi 
naskytne príležitosť, rada chodím na dlhé 
prechádzky a ako som už spomínala - 
rada čítam.  
A čo letné prázdniny? Kde by ste ich 
najradšej strávili? 
Určite na Slovensku a určite pri vode.      
K mojím obľúbeným miestam tiež patrí  
Čachtický hrad.  
Aká je vaša obľúbená farba, príp. čís-
lo? 
Modrá a fialová, z čísel mám radšej ne-
párne čísla ako párne. 
Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa 
dobrých žiakov aj kolegov, a to nielen 
na našej škole, ale aj na budúcich pra-
coviskách. 

Ria Ježíková a Linda Čačková, 7.A 

Rozhovor s pani učiteľkou 

Petronelou Pastorkovou 
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Veľká noc 
V našej rodine trávime Veľkú noc doma. Na 
veľkonočný piatok mamina so sestrou pečú 
koláče a zákusky. Ja im pri tom pomáham, 
nie však obyčajne, ale jedením. Počas veľ-
konočného pondelka ráno s tatinom chodie-
vame ku starkej. Polievame jemne vodou a 
voňavkou. Vyšibeme všetky dievčatá korbá-
čom, aby boli  po celý rok zdravé.  Vždy sa 
teším na starkine pohostenie všakovakými 
dobrotami. Dobre najedení a s bohatou vý-
služkou sa vraciame domov.   

Martin Tíleš, 6.A  

Milí čitatelia,   

sledujte naše webové sídlo: 

www.zivaskola.edupage.org a o všetkých 

nových  akciách školy sa dozviete medzi 

prvými. red.  

Zážitkové učenie 
Hovorí sa, že raz vidieť je lepšie ako stokrát 
počuť. Ale aj vidieť, aj počuť, to už má 
„ozajstné grády“. Presvedčili sme sa o tom, 
keď sme sledovali divadelné spracovanie 
rozprávky Ako dedko ťahal repku (foto ho-
re) - PO ANGLICKY! Výborne sme sa poba-
vili a zopakovali sme si anglické frázy. 
Deviataci (foto dole) si  na dejepise zahrali 
scénku o rozdelení sveta po 2. svetovej voj-
ne  na dve zóny - zónu totality a zónu demo-
kracie.      red. 

Samo, Kaja a Nikolka, 9.A 

http://www.zivaskola.edupage.org
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 Spomínate si, kedy vás naposledy nadchlo 
nejaké umelecké dielo? Nás len nedávno - a nie 
jedno. P. uč. Bakyta - skúsený cestovateľ a výborný roz-
právač - sa rozhodol podeliť  s nami o  zážitky zo spozná-
vania Stredomoria. A nezostalo iba pri rečiach: prezentá-
cie plné zaujímavých fotografií doplnil vlastnou výstavou. 
Obdivovali sme, čo všetko sa dá pomocou fantázie obja-
viť v kuse dreva či kameňa, neveriacky sme krútili hlava-
mi nad jeho replikami známych malieb. Keď sme vyzve-
dali, po kom zdedil svoj talent, iba skromne dodal: "Nejde 
o talent - iba o veľkú trpezlivosť." No s týmto teda nesúh-
lasíme. Čo si myslíte vy? Fotky z výstavy nájdete vo foto-
albume na našom webovom sídle. red. 

Prekvapenie  

Jedinečná šanca 

20. marca sa 
nám naskytla 

možnosť pozo-
rovať zatmenie 

Slnka.  
Mnohí z nás boli 
naozaj výborne vy-
bavení - priniesli si 
kúsky zváračského 
skla, ktoré potom putovali z rúk do rúk. Vďaka p. uč. Baky-
tovi a p. uč. Špánikovej sme  tento úkaz mohli pozorovať aj 
veľmi netradičným spôsobom - premietal sa na čierny pa-
pier cez náš špeciálne upravený ďalekohľad (foto vľavo). 
Ďalšou pomôckou bola zváračská kukla (foto vpravo).  red. 

Z rozprávky do rozprávky 

Keď sa raz začnú reci-
tačné súťaže, niet im 
konca-kraja.  Každá z 
nich je však čímsi špecific-
ká. Asi najkrajšia na po-
hľad bola súťaž v recitova-
ní rozprávok. Platí totiž ta-
ké pravidlo, že recitátor  si 
musí pripraviť aj vhodný 
kostým. Naši recitátori si dali záležať. Foto vľavo: čert po-
trestaný službou u chudobného človeka, Zlatovláska, muž 
hlúpej ženy, cisár so svojimi novými šatami, statočný cínový 
vojačik. Foto vpravo: Palculienka, statočný krajčír, Snehu-

lienka, ktorá vypadla z rozprávky a sestra 40-tich bratov. red. 

Jedna z malieb p. uč. Bakytu. 



Strana 6 Bociany  2 

 Hlavnou novinkou 
tohtoročnej akcie Noc s An-
dersenom bolo využitie 
možnosti „pozhovárať  sa“ 
so spisovateľom Danielom 
Hevierom cez Skype. Pani 
riaditeľka bola pri prihlaso-
vaní skutočne rýchla a my 
sme sa ocitli medzi desiat-
kou vybraných škôl.  
O 20:50 sme sa napokon 
dočkali. Pán spisovateľ 
nám ochotne odpovedal na 
naše otázky, a tak sme sa 
napr. dozvedeli, že napísa-
nie jednej knihy mu trvalo 
iba tri dni, s inou sa trápil aj 
13 rokov.  Inšpiráciou mu je 
sám život, všetky postrehy 
si píše a lepí na dvere svo-
jej pracovne, keď má čas, 
tak sa k nim vráti a rozvíja 
ich ...  Žiadne svoje dielo 
nepovažuje za najobľúbe-
nejšie, ale rád sa k svojim 
knihám vracia a občas ich 
aj „posudzuje“ – teší sa, 
ako dobre to napísal, príp. 
si hovorí, že teraz by to už 
napísal inak – lepšie.  Na 
záver nám ukázal svoju 
pracovňu a my sme ho 
(trochu predčasne) potešili 
hudobným darčekom 
v našom podaní – zaspie-
vali sme mu živio.   

Len čo sa za jed-
ným spisovateľom zatvorili 
virtuálne dvere, už na nás 
čakal ďalší – náš – domáci 

– pán Jozef Páleník, rodák 
zo Svinnej.  Odpoveďami 
na otázky detí nás previe-
dol svojím životom aj svo-
jou tvorbou – pre deti jej je 
síce menej (väčšinou pre-
klady z češtiny pre najmen-
ších), ale našli sme aj spo-
ločnú parketu – krížovky. 
Pán Páleník totiž každoroč-
ne organizuje krížovkársky 
turnaj pre žiakov základ-
ných škôl.  Obzvlášť  srdeč-
ne nás vyzýval, aby sme sa 
zúčastňovali rôznych lite-
rárnych súťaží – jeden   
nikdy nevie, koho naše die-
lo osloví :-)  

Potom sa slova  uja-
li ôsmačky – predstavili 
nám život a tvorbu H. CH. 
Andersena. Nasledovala 
hodinová skupinová práca 
– čítanie, reprodukcia 
a ilustrácia Andersenovej 
rozprávky Kresadlo. Po vy-
hodnotení najlepších vý-
tvarných prác a najlepšie 
zvládnutých reprodukcií 
sme odštartovali súťaženie. 
Prvou disciplínou bol čita-
teľský maratón – všetci čle-
novia skupiny (6 žiakov) 
postupne jednu minútu číta-
li poviedku z diela My deti 
z Trávnikov od Ľ. Suballyo-
vej. A kto zvíťazil? Skupina, 
ktorá sa dočítala najďalej.  
Následne sme si rozhýbali 
kosti v rôznych štafetových 

disciplínach (fúrik, beh 
s loptou, atď.) a pri stoličko-
vom tanci. Keď sme sa do 
chuti vytancovali, vybrali 
sme sa hľadať poklad – 
vlastne 43  lístkov schova-
ných v budove školy.  Po 
30 minútach hľadania sme 
ich napokon zhromaždili a 
zložili z nich odkazy s tromi 
úlohami. Po naplnení  úloh 
bol poklad konečne náš!  

Ale prekvapeniam 
ešte nebol koniec. Okolo 
2:00 sme sa vybrali na 
ihrisko v školskom areáli 
a naše želania sme vypusti-
li k nebesám spolu s lam-
piónom šťastia.  

Ak sa nazdávate, že 
toto bol posledný bod náš-
ho programu, mýlite sa. 
Ešte na nás čakala sfilmo-
vaná rozprávka Princezná 
na hrášku. Až tá nás po-
stupne odprevádzala do 
ríše snov.  

A ráno? Vstávalo sa 
nám veru ťažko. Pri raňaj-
kách nám nebolo veľmi do 
reči, ale na  jedinečné zá-
žitky z tejto akcie sme ne-
zabudli a tešili sme sa, ako 
ich doma vyrozprávame 
našim blízkym. 

PaedDr. Jana Kutišová, 
školská knihovníčka 
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Noc v škole 
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Vek našej Zeme sa odhaduje na 4,5 miliárd rokov, a to je 

dosť slušné. Niektorí veria, že ju stvoril Boh, iní uprednos-

tňujú teóriu „veľkého tresku“. Nech je to, ako chce - čudu-

jem sa, že ešte stále existuje. My si to málokedy uvedomu-

jeme, ale svojím konaním ju vedieme k záhube. A spolu so 

Zemou zahynieme aj my. Naozaj, netreba to brať na ľahkú 

váhu! Zem nie je kamarátka, ktorú môžeme vymeniť za 

týždeň. Je len jedna, a preto si ju vážme!  

Miriam Dávideková, 9.B 
V rámci akcie Deň Ze-

me pripravili dievčatá 

9.A pre žiakov  I. stup-

ňa rôzne stanovištia. 

Jednou z úloh bolo 

vytvoriť z plastových 

uzáverov obraz s prí-

rodným motívom (foto 

vpravo). 

Nemôžeme ju vymeniť za týždeň 

Voda, voda, vodička,  

najlepšia si čistučká.  

Umyjem si vlasy, ruky  

aj tvár špinavú od múky. 

 Napijem sa, uhasím smäd, 

lepšieho nápoja už niet. 

Zojka Zradulová, 4.A 

Voda—základ života,  

slon strieka ju z chobota.  

Pije ju aj hlodavec,  

veď je to základná vec.  

Zem je naša planéta, 

voda, kryhy, zemina. 

Oblievajú ju aj moria, 

ale u nás sú len polia. 

Voda je však potrebná 

pre každého človeka.  

V lesoch je zas dobrý vzduch,  

v našom tele dobrý duch.  

Žijú tu aj ľudia,  

ktorí stále ľúbia.  

Našu Zem si chránime,  

pred špinou je bránime. 

Terezka Lachká  

a Karolínka Marušincová, 4.A 

Pite vodičku—máte zdravie v malíčku! 

Kvapka vody—zdravie ti navodí. 

Kvapka vody—zdraviu neuškodí. 

Michal Janírek, 5.B  

Karolína Kováčová, 8.A  (práca bola zaslaná do súťaže Európa v škole) 

Vďaka vode môžeme uplat-

ňovať aj naše záľuby :-)   

 

Celý týždeň štvrtácka mlaď  

chodila sa kúpavať.  

Nahodila plavky farebné,  

plávala ako delfíny prítulné.  

Plavčíci ju pochvaľujú,  

diplomami odmeňujú. 

Dominik Gregor, 4.A  
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KOMU SA NELENÍ... 
Viete, ako si najlepšie zapamätáte 
učivo? Tak, že pri jeho vysvetľova-
ní alebo utvrdzovaní použijete ná-
zornú pomôcku.  

Nemáta žiadnu poruke?  
Tak si ju vyrobte! 

Trojrozmerný 

model foto-

syntézy  vyro-

bila z polysty-

rénu                 

Jesika Furda-

nová (9.A) 

Spoznávanie rastlín sa osvedčilo formou 

herbára - Aleš Bariš  

a Marián Ondrek z 5.B 

Niagarské vodopády - Dominika Kardošová (6.A) 
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Cínia pôvabná 

Myší chvost    

Akú úlohu zohrávajú plasty v našich do-

mácnostiach?  - Miriam Lobotková, Karolí-

na Kováčová,  Ľubica Hejtmánková  (8.A) 
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Literárny hrdina ako pozitívny vzor 

Čítate radi? Ja veľmi.  Svoj 
voľný čas využívam rôzne:  Hrám 
futbal,  volejbal, navštevujem  ta-
nečný krúžok. Veľa času trávim so 
svojimi blízkymi a so svojimi pria-
teľkami.  Ale vždy, keď sa mi na-
skytne príležitosť, rada siahnem po 
dobrej knihe.  

Knihy si obyčajne vyberám 
sama, hoci niekedy si nechám po-
radiť od kamarátky alebo od kni-
hovníčky. Postavy, ktoré v nich 
vystupujú, sú pre mňa viac ako 
všední hrdinovia. Hľadám v nich 
samu seba, to, v čom sa im podo-
bám alebo to,  v čom by som sa im  
chcela podobať.  V mojej mysli sa 
premlelo veľa literárnych postáv, 
niektoré ma zaujali menej, ale nie-
ktoré  ma skutočne oslovili. A – 
áno – nehanbím sa povedať: Stali 
sa pre mňa 
vzorom. 

K e ď 
sme na hodi-
ne literatúry 
dostali za 
úlohu prečí-
tať knihu 
Anna zo Ze-
leného do-
mu, nebol to 
pre mňa až 
taký neznámy pojem.  Moja babka, 
mama, a dokonca aj krstná mama 
mi ju dávno predtým ponúkali so 
slovami, že je to typ knihy, ktorý si 
obľúbite bez ohľadu na vek.  Zano-
vito som odmietala prečítať si takú 
starú knihu. Teraz viem, že všetky 
moje predsudky voči nej boli neo-
podstatnené. Moje počiatočné po-
chybnosti sa rozplynuli už po prečí-

taní prvej kapitoly a ja som doslova 
hltala stranu za stranou. S napätím 
som očakávala, čo sa  so sirotou 
Annou bude diať – či nájde svoj 
vytúžený domov. Annine dobro-
družstvá však neboli jediné, čo ma 
na knihe upútalo. Autorka knihy mi 
prostredníctvom Anny  nastavila  
zrkadlo. Čítala som o Anne, ale 
videla som samu seba: občas 
skromné – občas poriadne tvrdo-
hlavé dievča. Podobne ako Anna – 
aj ja mám podrezaný jazyk a často 
dávam najavo svoju nespokojnosť 
„výbuchmi hnevu a zlosti“.  Ospra-
vedlniť sa nie je pre mňa ľahké, ale 
zistila som, že je to potrebné. Po-
čas čítania som si kládla otázky: 
Neprehnala to trochu s kritikou 
pani Rachel? Ozaj musela tak kri-
čať na Gilberta? A zrazu som na-
miesto pani Rachel a Gilberta mys-
lela na úplne iné osoby  - na tie 
z môjho oko-
lia. Na Anne 
ma  zaujala  
aj jej neuveri-
teľná fantázia 
a schopnosť 
t e š i ť  s a 
z každého 
nového dňa, 
schopnosť nadchnúť sa nad oby-
čajným kvetom či stromom. Oby-
čajné veci sa pre mňa zrazu stali 
žriedlom radosti.     A viete, čo  
ešte znásobilo moje sympatie 
k Anne?  Spĺňala môj odveký sen  
byť pehavou ryšavkou.  

Podobne ako vyrástla An-
na, rastiem a dospievam aj ja. Mo-
ja myseľ sa zapĺňa zložitejšími té-
mami: Dobre vidíme iba  srd-
com .... Je ťažšie súdiť samého 
seba ako svojho blížneho... Človek 
je osamelý aj medzi ľuďmi... Spo-
mínate si, ktorý z literárnych hrdi-
nov nastoľuje tieto zdanlivo jedno-
duché myšlienky? Iste ste uhádli, 
že hovorím o Malom princovi, ktorý 
sa veľmi bál samoty. Ja mám nie-
kedy podobné pocity: cítim sa 
opustená  a sklamaná. Ale tak ako 
Malý princ  ani ja sa nechcem 
vzdať bez boja. Chcem hľadať,  
skúmať  a nachádzať ...  nachá-
dzať priateľov. Ale to nie je všetko.  

Malý princ ma naučil to hlavné – 
svojich priateľov si treba vážiť. 
Jeho príbeh ma nabáda otvoriť 
svoju náruč a prijímať priateľov aj 
s ich chybami,  snažiť sa chápať 
ich a pomáhať im. Uvedomila 
som si, že moja zraniteľnosť tkvie 
v samote a naopak - moja sila je 
pevne zakorenená v mojich pria-
teľoch. 

Do tretice spomeniem 
ešte jednu postavu – múdre, na-
dané a odvážne dievča – Hermio-
nu.  Často 
sa pre vý-
borný pro-
spech stá-
vala terčom 
posmechu 
a na vlast-
nej koži 
pocítila, že 
slová môžu 
vrhať tiene tam, kde kedysi bolo 
svetlo. Uznávam, spočiatku aj na 
mňa pôsobila ako „bifľoška“. Ne-
ustále sa hlásila, všetko vedela 
a tvárila sa ako najmúdrejší člo-
vek na svete. To,  čím ma oslovi-
la,  bola jej výdrž a sila zostať 
sama sebou. Nikto jej nikdy ne-
mohol vziať jej knihy a dôvtip.  

Ani mne moje knihy nikto 
nevezme. Už dávno pre mňa nie 
sú iba papiermi s čiernymi pís-
menkami. Sú mojou  inšpiráciou a 
verím, že tak to aj zostane. Lite-
ratúra sa bude ďalej vyvíjať. Pri-
budnú nové knihy a v nich noví 
literárni hrdinovia. Budú mať svo-
je chyby, ale aj to, čo na nich mô-
žeme obdivovať. Ja sa budem 
snažiť zmeniť na sebe veľa vecí  - 
napr. netrpezlivosť,  strach, pre-
citlivenosť, výbušnú povahu - 
a pri hľadaní samej seba  budú 
pri mne stáť moji priatelia – sku-
toční aj literárni. Vždy v nich bu-
dem hľadať pozitívne vzory, pre-
tože  - Viete, ako chcem, aby si 
ma ľudia zapamätali? Ako člove-
ka, ktorý urobil to najlepšie 
s talentom, ktorý mal. Ako člove-
ka, ktorý prežil svoj život naplno a 
zmysluplne. 

Karolína Kováčová, 8.A 
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Sú dni, kedy sa do školy teším, ale to sa nestáva pra-

videlne. V minulom roku sme boli jedna z najhorších tried. 

Tento rok sa to začína lepšiť – 7.A robí pokroky. Naša najob-

ľúbenejšia hodina je telesná výchova – nazývaná „telák“ ale-

bo „telina“.  Obľubujem aj anglický jazyk – používame inter-

aktívnu tabuľu, čo je pre nás malé spestrenie. Ku každej lek-

cii je priradený nejaký film – väčšinou vtipný. Hodina mate-

matiky je napínavá (hlavne v poslednom čase) – začali sme 

brať rovnice.  Pán učiteľ si chcel preveriť, či sme správne po-

rozumeli učivu. Každý počítal príklad pred tabuľou na znám-

ku. Dopadlo to výborne!  Horšie je to na dejepise. Vždy má-

me obavu, koho učiteľka vyberie odpovedať. Napokon sa 

nájde niekto, kto zachráni celú triedu.   

Jakub Hertl 

Naša trieda je ako jedna veľká ôs-

macká rodina. Tvorí ju 23 žiakov. Sme veľ-

mi veselá trieda, ticho sme asi iba na hodi-

ne s triednou. Obyčajne je u nás veselo, ale 

nájde sa aj prípad, keď niekto smúti. A keď, 

nedajbože, „niekto“ dostane zlú známku. 

Koniec sveta! Keď sa nad tým zamyslím, 

nechápem, ako môže niekto plakať a  smú-

tiť pre zlú známku. Žijeme si v pekne vyma-

ľovanej triede, ktorú si sami udržiavame 

v čistote. Minulý týždeň nám vymenili staré 

lavice za nové – jediná nevýhoda je, že po 

týchto nových nemôžeme zaznamenávať 

naše super nápady a predstavy vo forme 

kreslenia či čmárania. Pestujeme tu aj rast-

liny, ktoré žijú iba z dôvery, že ich poleje-

me. Ako kolektív sme naozaj jedna veľká 

rodina. Radi si pomáhame a navzájom sa 

vypočujeme. Pomoc od druhých oceňujeme 

najmä pri písomkách a skúšaní. Celkovo 

som rád, že mám takých super spolužiakov 

a výbornú triednu učiteľku, ktorá sa o nás 

stará. Teším sa na ďalšiu spoluprá-

cu s kolektívom 8.A!  
Adam Laššo 

Naša trieda je skvelá. 
Je nás iba 16, všetci sme sa 
hneď skamarátili. Niekedy sa 
pohádame, ale to nie je veľmi 
často. Nemáme v triede žiad-
ne menšie skupinky. Sme 
skvelý kolektív aj vďaka našej 
triednej, ktorá je úžasná. Má-
me ju radi, chodí s nami na 
výlety, organizuje večierky, 
dokonca nás pozvala k sebe 
domov. Radíme sa s ňou 
o akomkoľvek probléme. 
V našej triede sú rôzni žiaci: 
výrečný Adam, tichá Iva 
a usmievajúci sa Silvester. 
Adam nás každý deň rozo-
smeje svojimi „hláškami“. 
Myslím, že aj to prispieva 
k tomu, že sa všetci kamaráti-
me a stále držíme spolu. Ja 
som si obľúbila každého a je 
škoda, že o dva mesiace sa 
náš spoločný život v 9.A skon-
čí.  

 
Nikola Filová 
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Pozn. red.: obrázky tvoria 

práce detí ŠKD, žiakov I. st. 

a výtvarného krúžku. 

Takže, prestávky v 7.A vyzerajú takto: Zazvoní - 

aleluja (väčšinou). Všetci začnú hlasnejšie debatovať (česť 

výnimkám). Niekedy sa niektorí učia na písomku alebo sa 

pripravujú na odpoveď (lebo doma sa im nechcelo). Ale 

väčšinou sa všetci bavia, môj sused si hryzie mikroskopic-

ké nechty. Keď zazvoní, začnú sa všetci modliť, aby čím 

skôr zazvonilo znova. Len čo do triedy vojde vyučujúca, 

niekto sa vypýta na WC. A potom to ide z kopca – na WC 

sa pýtajú ďalší a ďalší ... 
 Marek Sitár 

 
Každý, kto k nám (do 9.B) ide prvýkrát, si pomyslí, že sme normál-

na trieda. No opak je pravdou. My nie sme normálna trieda, my sme trieda 

čarovná! Zo začiatku dňa sme ešte celkom normálni, ale to len preto, že 

sme ešte ospalí a nič sa nám nechce. V priebehu dňa sa to mení: Niektorí 

začnú vymýšľať (hádzať salámu, rožky, atď.), iní dokážu „byť celý deň na 

telefóne“ a hrať hru Candy Crush Saga (Inak, je to dobrá hra.) Sme dobrý 

kolektív, vieme spolu držať, najmä keď píšeme písomky alebo, keď niekto 

odpovedá, vždy nájdeme cestu, ako si poradiť.  Našu triedu (až na niekto-

rých jednotlivcov) bavia športy. Celkovo sme dobrá trieda a máme super 

nápady. So známkami to už je horšie, ale nám to stačí, veď známky nám 

nezabezpečia vždy to, čo chceme.  Oproti 9.A sme oveľa živší, o čom 

svedčia aj poznámky v klasifikač-nom hárku. Našu triedu by som nevyme-

nil za žiadnu inú, som s ňou veľmi spokojný.            

 Martin Janírek 

Napriek všetkému sme trieda, ktorá dokáže rozosmiať aj tú 

najprísnejšiu učiteľku a zlepšiť jej deň. Síce nie sme trieda matema-

tických hláv, fyzikov alebo básnikov, ale viacerí z nás by sa mohli 

uplatniť ako „zabávač z povolania“. Od rátania, stredovej a osovej 

súmernosti sa ľahko dokážeme presunúť do témy o politike, príp.  

namiesto čítania anglického textu nenápadne vytvárame debatný 

krúžok. Tak, ako my nezabudneme na našu skvelú triednu, kopu 

pohodových učiteliek, úžasnú pani riaditeľku, zástupkyňu, usilovné 

upratovačky (ktoré „určite radi“ upratujú naše smetisko) a na pána 

školníka (ktorý  minimálne 6-krát opravoval kľučku na našich dve-

rách) – aj vy si všetci zapamätajte slávnu, hlučnú a vtipnú 9.B!          

Barbora Gallová 

Svojich spolužia-
kov z terajšej 9.B som 
spoznala v 5. ročníku. 
Pamätám si na náš dru-
hý spoločný deň na ihris-
ku. Pani učiteľky nám 
kázali, aby sme si natr-
hali listy zo stromov. 
Všetci sa rozbehli a trhali 
plné hrste listov, niektorí 
si ich pchali do vačkov, 
pod tričká – všade, kde 
sa mohli zmestiť. No po-
tom nám triedna poveda-
la, že každý list znamená 
jednu informáciu, ktorú 
o sebe máme prezradiť.  
V momente leteli všetky 
listy na zem - pod kaž-
dým z nás sa zrazu obja-
vili kopy listov. To bolo 
smiechu! Mne z 30 listov 
zostali v ruke len 2. Pa-
mätám  si na to, akoby 
sa to odohralo včera. 
Táto spomienka mi vždy 
vyčarí úsmev na tvári. 
A podobných zážitkov 
máme plno.  

 
Paulína Kontová 
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Moje obľúbené miesto 

V nasledujúcich ukážkach 
sme sa snažili uplatniť prvky 
umeleckého opisu.  

 Vodopády Studeného 
potoka sú krásne. Nachádzajú 
sa pod Hrebienkom.  Preslávili 
sa tým, že majú veľmi studenú 
vodu. Sama som cítila som ich 
chlad, no zároveň ma hriali 
svojou krásou. K vodopádom 
sa ide kľukatým skalnatým 
chodníčkom. Zurčiace prúdy 
strmých vôd  tu narážajú na 
veľké zavalité kamene. Chod-
níčky vodopádu vydláždila prí-
roda skalami a schody vytvorila 
z koreňov stromov. Vodopád 
vytvára prekrásne kaskády, 
ktoré sú veľmi pekné pri jar-
nom roztápaní snehu alebo      
v prekrásnom letnom dni.  

Monika Osúchová, 6.A 

Miesto, na ktoré rád 
chodím, je asi 2 km od Svinnej 
smerom na Trenčianske Jas-
trabie, ale nie po hlavnej ceste. 
Musíte sa vybrať po ceste, kto-
rú ľudia ľudovo nazývajú stará 
cesta. To miesto je priehrada. 
Dve strany priehrady obopínajú 
lesy. Jednu stranu od Svinnej 
lemuje betónová hrádza. 
V minulom roku ju čiastočne 
zrekonštruovali. Teraz  vyzerá 
na pohľad omnoho lepšie. Štvr-
tú stranu tvoria kríky,  topole 
a veľká lúka. Na tejto lúke ras-
tie veľa liečivých byliniek 
a kvetov. Na hladine priehrady 
sú častými hosťami divoké ka-
čice, labute a volavky. Skoro 
celý obvod priehrady lemujú 
chtiví rybári vyčkávajúc svoj 
drahocenný úlovok. V lete sa 
na jej brehoch vyhrievajú ľudia. 
V zime zasa slúži na zimné 
športy. Je čarovné  prechádzať 
sa po jej okolí a vnímať trblie-
tavú hladinu vody a západ sln-
ka. Naberiem tu vždy veľa po-
zitívnej energie pre zlepšenie 
nálady.         

Adam Nemec, 6.A 
 

Moje najobľúbenejšie 
miesto je naša záhrada. Pre-
čo? Lebo tu má človek všetko, 
čo potrebuje mať. Na záhrade 
máme krásny trávnik, po kto-
rom pobehuje najzlatší psík, 
ktorý je môj miláčik. Máme tu 
veľa nádherných ovocných 
stromov. Ale najkrajšia je obro-
vitánska čerešňa, ktorá je mo-
jím útočiskom, keď som najne-
šťastnejšia. Ale milujem aj jej 
plody – krásne krvavo sfarbené 
čerešne. Je pod ňou krásna 
hojdačka. Na nej sa mi príjem-
ne relaxuje. Zabúdam na nej 
na všetky trápenia. Za domom 
máme super terasu. Z terasy je 
krásny výhľad na celú záhradu. 
Cez leto si tam veľmi často ro-
bím domáce úlohy. Letná tera-
sa sa dá prerobiť na zimnú zá-
hradu. Je to úplná bomba, keď 
v nej sedíme,  popíjame citró-
nový čaj a pozeráme ako nád-
herne padá sneh. Uznajte, niet 
sa čomu čudovať, keď poviem, 
že  naša záhrada je mojím naj-
obľúbenejším miestom na sve-
te.  

Martina Beláková,  6.A 

Nakreslite svoje obľúbené miesto na výkres formátu A4 a vhoďte obrázok do 
schránky na dolnej chodbe. Nezabudnite sa podpísať a uviesť triedu, ktorú 

navštevujete. 1. júna vyžrebujeme troch šťastlivcov a odmeníme ich sladkými 
odmenami. red. 

Počas šk. roka za zapájame do 

mnohých súťaží z rôznych 

predmetov. Úspech a umies-

tnenie v okresnom kole poteší, 

ale ani zaujímavá kniha zakú-

pená zo zdrojov RZ (príp. iná 

vecná odmena) nie je na zaho-

denie :-) Ďakujeme za finančnú 

podporu!  

Na fotografii - recitátori II. stup-

ňa. red. 

C
h

ia
ra

 K
o
p

č
a

n
o

v
á

, 
2

.A
 



Strana 13 Ročník XII.  

Tradičná návšteva piatakov v Izbe MO MS 
sa tentoraz niesla v netradičnom duchu. 
Vyjavených piatakov privítali pekne „podomácky“ 
- chlebom, soľou, slaninkou a klobáskou (vypiť 
dali iba nealko). Prekvapením bola tiež gazdiná a 
jej dcéra - obe vyobliekané do krojov.  red. 
 
V Izbe sa nachádzalo veľa zaujímavých vecí, kto-
ré nám priblížili, ako sa žilo kedysi na dedine. 
Oboznámili sme sa s rôznymi pracovnými nástroj-
mi, ktoré sa používali pri práci na poli, napr.: ce-
py, vidly, konský chomút. Videli sme oblečenie 
pre mužov i ženy vyrobené z ľanového plátna. 
Najviac sa mi páčili riady, črpáky, drevená vanič-

ka, v ktorej sa kúpavalo, kolovrátok, kroje a kolíska – niektorých vecí sme sa mohli aj dotknúť. Tety 
sprievodkyne nám rozprávali o tom, ako sa žilo v minulosti a odpovedali nám na naše zvedavé 
otázky. Návšteva Izby sa mi páčila, zistil som, že kedysi sa na dedine žilo ťažšie ako dnes a ľudia 
nepoužívali techniku, o všetko sa museli postarať sami svojou ťažkou prácou.  

Samuel Lacík, 5.A 

Rok Ľudovíta Štúra 
Iste ste postrehli, že každý rok sa nesie v znamení nejakej významnej osobnosti. Rok 2015 je 

venovaný jazykovedcovi a kodifikátorovi spisovnej slovenčiny Ľ. Štúrovi. Jeho život i dielo si žiaci      
7.-9. ročníka priblížia formou kvízu, ktorý organizuje ZŠ v spolupráci s MO MS. Spomeniete si na 
nejaké udalosti z jeho života? Ako pomôcka nech vám poslúži  táto časová priamka. red. 

Karolína Kováčová, 8.A 
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Ja si myslím, že áno. Je moderná do-
ba, všetko sa vylepšuje. Je to podľa mňa 
dobrý nápad, ušetrilo by sa napr. veľa 
papiera, a teda aj stromov. Rada čítam – 
veľakrát som si na internete hľadala neja-

kú knihu – chcela som si ju objednať. A často 
som našla aj jej elektronickú verziu. To mi, 
samozrejme, vyhovovalo. Dominika Síkorová 

Podľa mňa raz knihy určite nahradí 
internet. Aj dnes už ľudia čítajú v elektro-
nickej knižnici. Mnohé knihy sú prepisované 
do elektronickej podoby. Nie je to až také zlé, 
ako sa hovorí. Problémom môže byť iba výpa-
dok prúdu alebo oblasti, v ktorých internet nie 
je. Martin Chupáč 

Postupom času áno. Ale uvedomme si, 
že tieto dva pojmy spolu súvisia. Veď internet 
je tiež kniha – elektronická. Keby sme s ním 
nepracovali, neboli by sme „v obraze“, neve-
deli by sme, čo sa deje. Samozrejme, je na 
každom z nás, akú formu čítania si vyberie – 
tradičnú alebo elektronickú. Jozef Majdiš 

Podľa mňa sú tlačené knihy lepšie ako 
internet, pretože vďaka nim si zlepšujeme pa-
mäť a logické myslenie. Sú pre mňa zaujíma-
vejšie, páčia sa mi kresby v nich. Ale 
v budúcnosti to vidím inak: Nebudú žiadne 
knihy a „papierové“ učebnice, iba počítačové 
programy. Anton Petrík 
 Keby internet nahradil knihy malo by to 
svoje výhody aj nevýhody. Za výhodu považu-
jem menej práce pri zostavovaní úloh 
a referátov. Všetko si rýchlo a ľahko vyhľa-
dám, ušetrím si čas, ktorý môžem venovať 
napr. svojim koníčkom. Na druhej strane – 
predstava, že čítam nejakú knihu pomocou 
počítača, je pre mňa hrozná! Určite by ma bo-
lela hlava a stuhlo by mi celé telo. Takže dú-
fam, že internet tlačené knihy nahradí iba 
čiastočne. Simona Varhaníková 

Dúfam, že to tak nebude. Tlačené kni-
hy pri dlhom čítaní nemajú konkurenciu. Hoci 
si na internete rýchlejšie vyhľadám nejaké in-
formácie, na dlhšiu dobu sa neviem do elek-
tronického zdroja začítať. Som v neustálom 
strese a popri tom aj v pokušení robiť všeličo 
iné, len nie čítať. Naopak, myslím si, že pri 
knihe sa človek upokojí a viac sa zamýšľa nad 
dejom – lepšie sa doň vžije. Simon Marko 

(Pozn. red.: Všetci žiaci navštevujú 8.A) 

Ako si predstavuješ 

ideálny svet? 

Moja  predstava je takáto: nechodiť do 

školy a ráno vstávať, kedy sa mi za-

chce. Nechcem mať žiadne domáce 

povinnosti, iba sa hrať na PC bez časo-

vého obmedzenia. Počítačové firmy by 

mi, samozrejme, zasielali pravidelne 

novinky a vychytávky všetkých počíta-

čových hier. Čo sa týka miesta bývania 

- bolo by to niekde v teplej krajine, naj-

lepšie pri mori. Chcel by som vlastniť 

malú loďku, ponorku a vodný skúter. A 

samozrejme, rád by som mal veľa ka-

marátov, aby som sa necítil osamelo. 

Môj osobný kuchár by mi uvaril čokoľ-

vek a hocikedy. Osobný šofér by tiež 

nebol na škodu. A mať vlastnú helikop-

téru s pilotom by bolo super! Na mojom 

dvore by nemali chýbať rôzne plemená 

malých a veľkých  psov. 

Myslíte si, že mám veľké nároky? A kto 

ich dnes nemá?         Adam Nemec, 6.A 

 

 Možno som snílek, možno 

chcem vidieť život cez ružové okuliare, 

ale chcela by som vyrastať  v krajine, 

v ktorej prevláda spravodlivosť. A hlav-

ne mier. Nechcem žiť  životom plným 

neistoty a strachu. Neviem si predstaviť, 

že by som si mala líhať večer do postele 

s neurčitým pocitom, čo bude zajtra. 

Chcela by som vyrastať v krajine plnej 

šťastných  a usmiatych ľudí. Ľudí, ktorí 

sa dokážu radovať aj z maličkostí, ľudí, 

ktorí sú vďační. V mojej krajine, by sme 

boli obklopení lúkami, lesmi, chcela by 

som z okna pozorovať  zver, ktorá sa 

pokojne pasie na pasienkoch, ovečky, 

ktoré si veselo cinkajú zvončekmi... 

Všade okolo nás by mala panovať   lás-

ka a priateľstvo,  nie nepokoje 

a nenávisť. Jediné, čo by som nemenila, 

je  názov mojej krajiny - Slovensko.  

 Dominika Kardošová, 6.A 



Strana 15 Ročník XII.  

Postup: 
1. Ostrúhajte jablká a nakrájajte ich na plátky. 
2. Dajte jablká s 50 g cukru do hrnca, dolejte trochu vody 

a povarte 10 min. 
3. Múku, maslo (príp. margarín) a zvyšok cukru zmiešajte vidlič-

kou. Vytvorte hrudkovitú zmes. 
4. Varené jablká rozložte na menší plech a posypte ich priprave-

nou zmesou. 
5. Plech vložte na 30 minút do rúry, pečte pri teplote 180 °C. 
6. Pečené jablká servírujte so smotanou alebo zmrzlinou. 

Dobrú chuť!   Dominika Kardošová,6.A 

Prísady: 
 
3 veľké jablká 
300 g múky 
200 g masla/margarínu 
100 g  cukru 
voda 
smotana alebo zmrzlina 

  

Raz 
sme 
sa 
roz- hodli, 
že na anglickom jazyku upe-

čieme ,,apple crumble“, teda pečené 
jablká s posýpkou. Išli sme do školskej kuchyn-
ky a tam sme si všetko pripravili. So spolužiak-
mi sme sa dohodli, kto čo donesie. Podelili sme 
si, kto bude krájať, strúhať a miešať. Najprv 
sme ostrúhali tri veľké jablká a potom sme ich 

pokrájali. Nakoniec sme urobili posýpku, všetko 
sme dali na pekáč a dali piecť. Keď sa koláč 
upiekol, rozdelili sme si ho. Navrch sme dali 
kopček zmrzliny, aby 
to bolo dokonalé. 
A tak to aj bolo. Koláč 
bol výborný a chutný. 
Recept sme mali 
z anglickej učebnice, 
preto to nebolo až 
také jednoduché, re-
cept sme museli naj-
prv preložiť do sloven-
činy a potom sme 
mohli začať. Bola to 
super angličtina.    

Frederik Vavro, 6.A 

     Náš jablkový koláč  

Prvý apríl v 7.A 
„Dnes sa už nedám  nachytať ako minulý rok,“ 
sľubovala som sama sebe pri rannej káve o 6:15. 
Okolo 8:00 to už nebola pravda. „Pani učiteľka, čo 
to tu máte?“   namiesto pozdravu sa mi prihovoril 
Mates  (žiak z mojej triedy) a.....znovu som sa 
dala nachytať. Celodenný dozor a sedem hodín 
mi hneď vzali chuť na prvoaprílové žartíky. Po 
obede moja nálada stúpla a ja som si povedala - 
posledná šanca - v 7.A.  
Pripravené papiere, prísna tvár č. 3, môžeme ísť 
na to. „Dnes píšeme krátku písomku,“  zahlásila 
som hneď po príchode namiesto pozdravu. Len 
zopár žiakov to vzalo vážne a vytiahli zošity. Keď-
že som sa tvárila naďalej vážne a zmenila prísnu 
tvár na č. 4, ostatní pochopili tiež a zúrivo listovali 
v zošitoch,  vypočula som si aj zopár protestov.  
Medzi rozdávaním papierov a písaním otázok na 
zadnú stranu tabule bolo v triede hrobové ticho 
prerušované len listovaním v zošitoch. Dala som 
im ešte 5 minút na zopakovanie, veď mám predsa 
dobré srdce, no nie? 

Otočila som tabuľu a .....hlboký výdych, smiech, 
úľava zo strany žiakov – prvý apríl a úľava z mojej 
strany – podarilo sa! 
A tu je zopár zaujímavých odpovedí na moje 
otázky: 
 Čo sa ti páči na hodinách NAV? 
- pozeráme zaujímavé filmy, 
- pani učiteľka rozpráva zaujímavé príbe-
hy, 
- keď nás skúša pani učiteľka na bodíky, 
- keď nás počúvate a rozprávate sa s nami 
o živote nielen o náboženstve. 
Čo sa ti na hodinách NAV nepáči? 
- že žiaci na hodinách vykrikujú, že si píšeme po-
známky, 
- načo kritika?, všetko sa mi páči, 
- všetko je v pohode, na nič sa nesťažujem, 
Naj naj naj učiteľ/ka na škole... 
- p. uč. Turáková, Filipejová , Vozníková, Špáni-
ková, samozrejme nesmiem zabudnúť na triedne-
ho p. uč. Bakytu 

Mgr. Ing. Alžbeta Vozníková a siedmaci 

Dominika, Viki a Katka 

Frederik a Matúš 



 Letné  prázdniny trávil Boris so svo-
jím bratom u starkej na Orave. Bývali vo 
veľkej dedine, často chodili na prechádzky 
do lesa. V jeden neskorý večer sa do lesa 
opäť vybrali. Boris držal v ruke baterku 
a svietil si pod nohy. Ako kráčali, začuli hla-
sité puknutie. Zľakli sa a začali utekať. 
V tom zmätku Boris zapadol do blata. 
„Vytiahni ma!“ kričal na brata. Keď sa ko-
nečne vyhrabal z blata, stratili orientáciu 
a začali blúdiť. „Kde sme?“ lámali si márne 
hlavu.  Začalo pršať, preto sa ukryli pod 
strom. Vypli baterku a sledovali, čo sa okolo 
nich deje.  Les v noci vydával tajomné zvu-
ky. Počuli dupot a ryčanie. „Psssst!“ Boris 
zapol baterku. Na zemi zbadali nejaké sto-
py. Stopy, ktoré pozorovali, ich zaviedli hlb-
šie do lesa. Kúsok ďalej – v kríkoch – niečo 
vidieť. Vtom zaprašťali konáre a niečo veľké 
sa rútilo k nim. „Pomóc, medveď!“ zakričal 
Boris z plného hrdla a pretože bol medveď 
blízko, vyškriabal sa na strom. Jeho brat 
nebol taký rýchly. Vypliešťal oči na obludu 
a nevládal spraviť ani krok. Po chvíli sa ro-
zosmial: „Veď ten medveď má rohy!“ 
Z kríkov na nich pozerala krava. Celí pre-
močení, vystrašení, zablatení nad ránom 
vrátili domov.  

Rodičia na nich spočiatku poriadne 
nakričali. Potom ich vystískali od radosti, že 
sa im nič nestalo. 

Matúš Mikulka, 6.A 
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Cesta v predstavách 

Jedného dňa čarodejník zo zámku 
po mori  na lodi  sa vybral 

a po ceste pribral. 

Zazrel chalúpku na stračej nôžke 

a zistil, že má muchu v ponožke. 

Vybral sa na púšť - poklad tam stál, 

bol celý rád, že ho tam mal. 
Z predstáv sa prebral, stál tam sám, 
otvoril poklad a bol kráľ! 
Končí sa báseň, už to tak je, 
 o chvíľku nám polnoc odbije. 
 
V. Hodálová, M. Osúchová, E. Beňová,  

D. Masárová, S. Krchník, J. Kojda,  
A. Laššová, Ľ. Hejtmánková 

Bol raz jeden vodník, ktorý 

písal noviny. Inšpirovala ho záhra-
da. Písal o zaujímavých kvetoch, stro-

moch a kríkoch. Zapozeral sa na kveti-

nu, ktorá mu pripomínala draka. Tak 

začal tvoriť tento príbeh. Veľmi ďaleko,  
za siedmymi horami a siedmymi dolina-
mi sa nachádzalo jedno kráľovstvo. Bý-
vala tam princezná Arabela, ktorá vyno-
sila za jeden deň troje nové šaty: Jed-
ného dňa sa princezná rozhodla, že sa 
pôjde poprechádzať po záhrade. Strážili 

ju stráže. Zrazu počula, ako predavač 

kričí: „Kúpte si hrnček var!“ Princez-

ná neodolala a bežala za ním. Spýtala 
sa ho: „Predáte mi ho? Za koľko by ste 
mi ho predali?“ „Za 50 dukátov,“  pove-
dal predavač. Princezná si ho kúpila, 
ale predavač jej zabudol povedať, že 
keď ho pohladí, vyjde z neho drak. Po-
hladila hrnček var a v tom vyšiel z neho 
strašný drak. Uniesol ju do vysokých 
hôr. Kráľ ju hľadal , ale nemohol ju ná-
jsť. Kým kráľ hľadal princeznú, princez-
ná sa skamarátila s drakom. Drak sa jej 
opýtal: „Veríš na zázraky?“  „ Áno, ve-
rím.“ „Tak ma pobozkaj.“ Princezná ho 
pobozkala a v tom... sa premenil na 
princa. Princ sa jej poďakoval 
a odviezol ju do kráľovstva. Žili tam 
spolu šťastní až do smrti. 

D. Síkorová, E. Bročková,  
D. Janošíková, M. Bátora, M. Janírek, 

M. Bočáková, M. Laštíková 

Pre moju mamu 
 
Každé ráno usmieva sa na mňa mamička, 
pohladí ma, zašepká mi: „Otvor očičká.“ 

Vždy usmeje sa na mňa sladko  
a povie mi: „Moje zlatko.“ 
Na tvári mi úsmev vyčarí  

a zaželá mi, nech deň v škole sa mi vydarí. 
Mama je pre mňa poklad najväčší,  
len s ňou je môj  život krásnejší. 

Je pri mne vždy, keď smutný som,  
zotrie mi slzu z tváre  

a ja znova šťastný som.  
Vďačím jej za všetko, čo dnes mám,  

mamička moja, tak rád ťa mám. 
Ľuboš Kováčik, 4.A 
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Bol krásny slnečný deň a v krajine, kde 

bolo všetko inak, napr. hovoriace stromy, lieta-

júce víly, škriatkovia - existovala veľká láska me-

dzi bohatierom a Varvarou. Všetko bolo 

úžasné až na komorníka, ktorý bol tajne do nej 
zamilovaný. Keď prišiel čas svadby, slnko sa 
zatiahlo za obrovské mračná a všetko sa zmeni-
lo na hrôzostrašný deň. Komorník sa v hneve 
neovládol a vyslal hrôzostrašné kliatby na budú-
cich novomanželov. Vtom sa veľká skala ako 

lopta skotúľala na krásnu Varvaru. Všetko vy-

zeralo zle, našťastie zasiahol bohatier na koni, 
ktorý svojimi nadprirodzenými schopnosťami 
zdvihol balvan nad komorníka. Ten v rýchlosti 
oľutoval, že bránil veľkej láske.       M. Beláková, 
M. Rychtárechová,  S. Rychtárechová, M. Tíleš,  

M. Števanka, M. Kuchťáková, D. Kobydová 

 
Začítajte sa do našej tvorby! Tieto „diela“ sme vytvorili 

v skupinách za 15 minút! Jedinou podmienkou bolo použiť v nich vopred vylo-
sované slová (v texte sme ich zvýraznili). Naša tvorba prebiehala v rámci akcie Noc 

s Andersenom, do ktorej sme sa v tomto roku zapojili po štvrtýkrát.  

Kde bolo tam bolo, žil raz jeden star-
ček. Mal veľmi dobré srdce, ale nikto ho ne-

mal rád. Keďže bol veľmi chudobný, živil sa ry-
bolovom.  Jedného dňa sa vybral na rybačku do 

neďalekého potôčika. Ulovil rybku, ktorá ho 

prosila, aby ju vypustil do studne. Rybka mu 

povedala, že ak ju vypustí, splní mu jedno žela-
nie. Starček ju s radosťou vypustil. Keď sa vrátil 
domov, namiesto svojej chalúpky zbadal nád-

herný hrad s ešte krajšou záhradou. Každý 

deň potom chodil k studničke pozdraviť rybku. 
D. Kardošová, S. Lacová, S. Ondrejková,  

P. Myšák, M. Farkaš, M. Majdiš, O. Stachová 

 

Bol chladný, zimný večer. Nad mes-

tom Malé Neradostnice vládlo temné šero 

a na oblohe sa vynímali čierne mraky. Ju-

raj kráčal spútaný k hradu. Bol to naozaj ho-
nosný hrad. Celá dedina žila vo veľkej chu-
dobe, ale na hrade sa kráľovskej rodine bý-
valo ako v bavlnke. Kráľovská rodina mala 
už svoj plán premyslený. Juraja treba uväz-

niť do najtmavšej temnice. Trúfol si totiž na 

trestuhodný kúsok. Požiadal o ruku hradnú 
princeznú. Juraj v kostiach cítil, že niečo nie 
je v poriadku a počasie mu situáciu neuľah-
čovalo. Na tvár mu dopadali kvapky studené-

ho dažďa, vrana v diaľke zlostne krákala 

a vetvy smutnej vŕby naťahovali svoje ko-

náre smerom k Jurajovi. V hrade naňho ča-
kal nemilosrdný rozsudok: „Juraj, si odsúde-
ný za svoje skutky, ktoré prekročili všetky 
hranice mojej láskavosti. Odsudzujem ťa na 
týždeň v temnici a na popravu.“ Juraja uväz-
nili.  Už strácal nádej, ale vtom spoza vŕby 

vystúpil anjel a Juraj uveril, že aj to nemož-

né je možné. Kráľ nakoniec na prosby svojej 
dcéry zmenil svoje rozhodnutie a Juraj si 
vzal princeznú za ženu. Všetci sa tešili 
a dokonca premenovali mestečko na Veľké 
Radostnice. 

S. Lacík, J. Mikulka, L. Čižmarovič,  
T. Rudová, N. Šimnová, K. Kováčová  

Za siedmimi dolami, za siedmimi horami stála chalúpka pod brezou. V chalúpke žila 

starenka s malým dievčatkom. Breza bola zaujímavá tým, že v nej prebývala kúzelná sova. 

Mala zázračné schopnosti. Vedela meniť podobu. Raz sa sova premenila na škriatka. Ten 

prilákal dievčatko. Veľmi sa dievčatku páčil, a tak neváhala uzavrieť so škriatkom dohodu. Do-
hodli sa totiž, že jej zaobstará WIFI, notebook, tablet a všetko, čo chce, ak si ho v dospelosti vez-
me za muža. Dievčatko neváhalo a hneď priskočilo na návrh. Starenka sa o tom dozvedela, bola 
veľmi sklamaná zo svojho malého dievčatka. Dievča starenku sklamalo, tak začala plakať. No 

škriatok sa zrazu premenil na zvláštneho potetovaného čerta. Dievča sa ho náramne naľakalo 

a odpadlo.  Starenka zavolal 112. No namiesto sanitky prišli hasiči. Lenže oni nedbali na omdleté 
dievča, zavesili na dvere zvonec a rozprávky je koniec. 

M. Varhaník, D. Hromníková, A. Bariš, B. Ježík, N. Mikušíncová, M. Betušťák, S. Varhaníková 
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Samo  
Volám sa Samo, mám desať rokov, 
som menšej postavy a priemerným žiakom. 
Volám sa Samo, mám desať rokov, 
kráčam si ulicou vrabčacím skokom. 
Vždy z mosta doprosta rečním jak starosta ... 
Volám sa Samo, mám desať rokov 
som menšej postavy a priemerným žiakom. 
Som trochu drzý, no čo vás je po tom! 

5.A 
V našej triede - 16 detí, 
kraľuje kôš plný smetí.  

V oblokoch si kvitnú kvety,  
na tabuli zasa vety. 

Učiteľom úsmev žiari,  
majú radosť z našich tvárí,  
keď do žiackej píšu znám-

ky,  
pokarhania a poznámky. 

Všetci u nás radi učia,  
chalani jak včely bzučia.  

Dievčatá sa vedia správať,  
učiť sa a nerozprávať. 

V zborovni z nás majú radosť,  
od radosti stratia mladosť,  

naša pani učiteľka, učitelia, riaditeľka...  
Samuel Lacík, 5.A 

Daidalos a Ikaros 
(prebásnenie prozaického  

textu) 
Veľkým umelcom bol Daidalos, 

jeho šikovný učeník sa volal Tálos. 
Tálos vynašiel pílu a hrnčiarsky kruh, 

Daidalos, naopak, ani pluh. 
Robotníci hovorili, že Tálos je lepší umelec, 

 a tak sa stal  z Daidala zbabelec. 
Daidalos zabil Tálosa z hnevu, 

ale potom mu nebolo veľmi do spevu. 
Aténa zachytila Tála a premenila ho na čajku, 

ktorá letela ponad pestrú vlajku. 
Daidalos a Ikaros išli na Krétu, 

našli tam ostrov krásneho kvetu. 
Daidalos postavil Minotaurovi bludisko, 

pripomínalo chodbami veľké mravenisko. 
Daidalos ale sníval o domove, 
kde bolo aspoň všetko férové. 

Daidalos  si zhotovil krídla na útek od kráľa, 
ale pri lietaní ho čakala veľká zrada. 

Ikaros neposlúchol otca - slnko mu spálilo krídla, 
a potom prišla jeho posledná chvíľa. 

Ikaros zomrel v mori, 
všetkých jeho blízkych to veľmi bolí. 

Daidalos ušiel do Sicílie a pochoval syna. 
Teraz ho prenasleduje veľká vina. 

 Frederik Vavro, 6.A 

Ihla 

Pichla som sa ihlou do prsta.  

Myslím si: „Život ma trestá.“ 

Potom zasa druhý raz, 

potom tretí, potom zas. 

Preč aj s ihlou! 

 Vzal ju ďas... 

Zojka Zradulová, 4.A 

Čísla 

1, 2, 3 ,4, 5 - 

čísla mi pomáhajú zrátať 

svet. 

6, 7, 8, 9,1 0 - 

viem vypočítať správne prí-

klad. 

15, 14, 13, 12, 11 - 

Či koľko to vlastne rokov teraz budem 

mať? 

16, 17, 18, 19, 20 - 

znalosti o matematike mám rád.  

Adam Syrný, 4.A 

Letná ... 

Bol som v jachte na mori, 

lovil som tam potvory.  

Jedna prišla ku mne zblízka,  

v očiach sa jej mihla iskra.  

Prišiel ku mne kamarát,  

povedal mi: „Poď sa hrať!“  

Prišli sme my na ihrisko,  

videl som tam veľké psisko.  

Dal som mu ja klobásku,  

čo som mal pri opasku.  

Alex Ďurčo, 4.A 

Iba tak 

Mama má veľké ucho,  

tata veľké brucho.  

Brat má nohy krivé,  

na dvore kocúr z dlhej 

chvíle, myši hryzie. 

A ja píšem túto básničku, 

aby som dostal jedničku. 

Martin Hôrka, 4.A 

Žmurklo slnko do oblôčka, 
šteklilo mi lúčom očká.  
Vstávaj, Monča strapatá,  
deň je ako zo zlata.  
Pomrvím sa v perine,  
poviem celkom nevinne.  
Spať sa mi chce, verte mi, 
pichnem hlavu do perín. 
Zavriem oči, že chcem spať,  
nechce sa mi vôbec vstať.  

Monika Jakubíková, 4.A 
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V piatok 17. apríla 2015 
sa na ihrisku vo Veľkej Hradnej 
uskutočnilo postupové 2. kolo 
celoslovenskej futbalovej súťa-
že Coca-cola cup. Okrem chlap-
cov ZŠ s MŠ Svinná sa ho zúčast-
nili aj mladí futbalisti zo ZŠ Klátová 
Nová Ves, ZŠ s MŠ Veľká okružná 
Partizánske a ZŠ Partizánska Bá-
novce nad Bebravou. 
V príjemnom, rodinnou atmosférou 
dýchajúcom prostredí fut-
balového ihriska v podhorí 
Inovca vládla od rána dob-
rá nálada. Organizátorov 
ani futbalistov neodradilo 
ani mrholenie a vietor. Po 
úvodných peripetiách 
s úpravou hracieho plánu 
a privítaní všetkých druž-
stiev sa pod vedením pro-
fesionálnych rozhodcov 
pustili do turnajového zá-
polenia v boji o postup do 
3. kola chlapci domácej 
ZŠ Svinná a mladí futba-
listi zo ZŠ Klátová Nová 
Ves. Spočiatku hrali hlav-
nú úlohu tohto predstave-
nia najmä tréma a náročný terén. 
Až po úvodnom zoznámení sa 
s prostredím sa začali presadzo-
vať naši chlapci a vypracovali sme 
si prvé celkom sľubné šance. 
V závere prvého polčasu sa aj 
podarilo Rychtárechovi po peknej 
samostatnej akcii streliť vedúci 
gól, ktorý znamenal herné uspoko-
jenie domácich. V druhom polčase 
sme hru kontrolovali a nedovolili 
súperovi dostať sa do vážnejšej 
šance. Zaznamenali sme tak veľmi 
dôležité úvodné víťazstvo.  
V treťom zápase turnaja nastúpili 
naši chlapci na veľmi ťažký zápas 
proti chalanom z Partizánskeho. 
Hostia boli herne aj kondične lep-
šie pripravení, ale naši zodpoved-
ne a bezchybne bránili. V obrane 
dominovali Laššo s  Guňovský-
mi, za nimi stál pevne brankár Lo-
botka. V strede poľa odviedol kus 
roboty výborný Kováč, nečakane 
nebezpečné protiútoky do otvore-
nej obrany súpera podnikali Marko 
s Rychtárechom. Hráči z Partizán-
skeho sa aj napriek tlaku 

a výbornej hre svojho najlepšieho 
hráča Mana nedokázali dostať do 
vyloženej šance. Zato naši chlap-
ci sa len v priebehu prvého pol-
času dostali do štyroch. V druhom 
polčase naplno dominovali hráči 
hostí, ale vďaka výbornému brá-
neniu našich a bezchybnému Lo-
botkovi v bráne, sa napokon aj 
tento zápas skončil prekvapujú-
cou remízou.  

Žiaľ, ďalší priebeh turnaja ovplyv-
nilo  nešportové  počínanie vedú-
cich tímov z Partizánskeho a Klá-
tovej Novej Vsi - po vzájomnej 
dohode sa rozhodli nenastúpiť na 
ich spoločný zápas. Partizánske 
teda vyhralo 3:0 a dostalo sa tak-
to nešportovo do čela tabuľky. 
O všetkom  našťastie mohli roz-
hodnúť naši chalani v súboji 
s Bánovcami. Trénovanejší hostia 
boli od začiatku nebezpečnejší 
a vypracovali si prevahu. V dru-
hom polčase vedenie domáceho 
mužstva vsadilo všetko na riziko 
a posilnilo ofenzívu vysunutím M. 
Guňovského na hrot. Ovocie toh-
to ťahu dozrelo veľmi rýchlo. Po 
výbornej akcii P. Ševčíka zazna-
menal M. Guňovský hlavou vyrov-
návajúci gól. Schyľovalo sa 
k obrovskej dráme. V hre o pos-
tup boli tri mužstvá a jeden strele-
ný alebo nestrelený gól mohol 
rozhodnúť o postupe vždy iného 
tímu. Najlepšie na tom boli chlap-
ci z Partizánskeho, ktorým stačilo 
pokojne sedieť v autobuse a veriť, 

že už nepadne gól. Tesne pred 
koncom mohli byť ich nádeje, ako 
aj nádeje druhého favorita 
z Bánoviec pochované, keď M.  
Guňovský zlyhal vo vyloženej šan-
ci sám pred brankárom.  To, že asi 
existuje tam niekde hore futbalový 
boh, ukázala posledná nastavená 
minúta tohto turnaja (...nevedno, 
prečo ich vlastne rozhodca nasta-
voval?). Po poslednej akcii zápasu 

a strele útočníka hostí skon-
čila lopta v našej sieti a záro
-veň zaznel aj posledný 
hvizd rozhodcu! Všetci naši 
hráči zostali smutní ležať na 
trávniku, zatiaľ čo chalani 
z Bánoviec sa tešili z gólu, 
víťazstva aj postupu do tre-
tieho kola. Je treba športovo 
priznať, že to bol postup 
zaslúžený! Ale zároveň tre-
ba pridať, že obrovské po-
ďakovanie a pochvalu si 
zaslúžia všetci hráči našej 
školy!  
V bráne - bezchybný výkon 
A. Lobotka. Bol výborný na 
čiare a nepokazil jedinú vy-

sokú loptu. Obranu premyslene 
a s nadhľadom dirigoval D. Laššo, 
mal výborný odhad a presnú rozo-
hrávku. „Špinavú robotu“ zodpo-
vedne uhral M. Guňovský + dal 
dôležitý gól v poslednom zápase. 
Na krajoch príkladne bojovali J. 
Guňovský a A. Petrík. Ako defen-
zívny štítový hráč dominoval A. 
Kováč, ktorý dával všetkým naja-
vo, že tu je naozaj doma on. 
V ťažkých chvíľach pod tlakom 
favoritov sa poctivou defenzívou 
prezentovali  M. Janírek a T. Bed-
nár. Stred ihriska bol jasne v réžii 
M. Rychtárecha a neúnavného S. 
Marka. Obaja dokázali v podčíslení 
narobiť súperom obrovské problé-
my, boli nebezpečenstvom pre 
brankárov. Napriek zdravotnému 
hendikepu odviedol výborný výkon 
P. Ševčík. Šikovnosť preukázali S. 
Ševčík, F. Hrnko a J. Hertl, ktorí  
napriek útočným postom nemalou 
mierou prispeli k výbornej defenzí-
ve celého mužstva. Svojimi radami 
prispel k úspešnému vystúpeniu 
nášho mužstva tréner p. Hilčík.  
  Mgr. Daniel Bakyta, usporiadateľ  

ŠPORTOVÉ ZÁPISKY   Coca-cola cup 2. kolo  
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Otestuj si svoje vedomosti z geografie 

Po vyškrtaní  všetkých slov zistíte, 
akú farbu obľubuje p. uč. Kollárová. 

MINERÁLY, HORNINY, ORGANIZMUS, 
UHLIE, JASKYŇA, ATMOSFÉRA, RIFT, 
SOPKA, JADRO, LITOSFÉRA, ZLATO, 

RULA, AU (ZNAČKA ZLATA), OPÁL, RU-
DA, ZEM, LES, OHEŇ, ŽULA 

Annamária  a  Dominika, 8.A 

M I N E R Á L Y Z J 

H A R É F S O M T A 

O R G A N I Z M U S 

R I L Ň Ž U L A H K 

N F E A E U A E L Y 

I T S L L H T M I Ň 

N A D U R E O N E A 

Y U, O R D A J P M Z 

O D S O P K A R Á Ú 

L I T O S F É R A L 

1. Ktoré európske mesto leží na dvoch konti-
nentoch? 
A. Istanbul 
B. Madrid 
C. Rím 
2. V Európe sa na-
chádza aj najmen-
šia krajina na sve-
te, viete ktorá? 
A. Monako 
B. Vatikán 
C. Luxembursko 
3. Ktoré mesto je hlavným mestom Slovinska? 
A. Ľubľana  B. Oslo C. Skopje 
4. Ktorá z týchto riek je najdlhšou riekou Euró-
py?  
A. Dunaj  B. Labe C. Volga 
5. Ktoré kvety sú typické pre Holandsko?  
A. Ruže  B. Tulipány C. Narcisy 
6. Ktorý štát má na svojej vlajke oranžovú, bielu 
a zelenú farbu? 
A. Litva  B. Rumunsko C. Írsko 

7. Ak by ste chceli vidieť Koloseum, do akého 
mesta by ste išli? 
A. Paríž  B. Rím  C. Atény 
8. Ktorý z troch da-
ných prístavov je 
najväčším 
v Európe? 
A. Antverpy 
B. Marseille 
C. Rotterdam 
9. Ktorý vrch je naj-
vyšším vrchom Eu-
rópy? 
A. Mont Blanc 
B. Gerlachovský štít 
C. Mount Everest 
10. Spojené kráľovstvo sa delí na: 
A. Anglicko, Škótsko, Severné Írsko a Wales 
B. Írsko, Wales, Nórsko a Veľká Británia 
C. Anglicko, Severné Írsko, Škótsko 

Karolína Kováčová, 8.A 

11.A, 2.B, 3.A, 4.C, 5.B, 6.C, 7.B, 8.C, 9.A, 10.A  

O čom píše Frederik? 

Žiaci výtvarné-

ho krúžku sa   

v priestoroch 

školy stretávajú 

každý utorok, 

okrem toho 

absolvujú aj 

výlety, napr. do 

Galérie M. A. 

Bazovského v 

Trenčíne alebo 

do Izby MO MS 

vo Svinnej 

(foto).  

Výtvarný krúžok 


