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Slovo na úvod 
 

 

Milé čitateľky, milí čitatelia!  

 

 Máme za sebou prvý polrok a my sa Vám opäť hlásime s novým číslom 

Časáku. V uplynulých mesiacoch sa udialo množstvo zaujímavých udalostí, ktoré 

sme pre vás spracovali my, redaktori časopisu Časák.  

 Hneď v úvode sa Vám predstavia „nováčikovia“ na druhom stupni – naši 

piataci. V prvom čísle sa taktiež dočítate o významných podujatiach a akciách, 

ktoré sa na našej škole realizovali. V rubrike naše talenty Vám prinášame texty 

nádejných budúcich spisovateľov a v závere Vás opäť čaká dávka vtipov, 

hlavolamov a hier. 

 Veríme, že sa Vám naša práca bude páčiť a želáme príjemne strávený čas 

pri čítaní našich článkov.   

   

  

   

Vaša redakčná rada  



Predstavujeme triedne kolektívy 
 

 

5.A Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Ločová   

5. A je naj, 

krik tu žije, vraj. 

Po celej škole sme slávni, 

naším krikom známym. 

Múdri sme ako sova, 

vymýšľame často nové skomolené slová. 

Športu sa radi venujeme, 

často aj medaily vyhrávame. 

Tanec, hudba, zábava, 

v rytme lieta 5. A. 

Učiteľky nás stále napomínajú, 

nech chlapci cez prestávky nebehajú. 

Ale keď nastane hodina, 

učiteľov počúvame doslova.  

Bláznivosť, tvorivosť, šikovnosť,  

v 5. A nehrozí lenivosť. 

Tešíme sa, že sme spolu, 

ako jedna rodina nikdy nemáme smolu.      



5.B Triedna učiteľka: Mgr. Kornélia Heinrichová 

V našej škole trieda je 

s krásnym menom „ PIATA BÉ.“ 

Naša učiteľka milá je, 

predsa každý z nás ju miluje. 

Cez prestávky hluční sme, 

učiteľov na službe unavíme. 

Na hodinách máme stres, 

keď píšeme veľký  test. 

Odpovedať sa niekedy bojíme,  

keď pred tabuľou stojíme. 

Ale keď vedomosti zapojíme, 

jednotky si zarobíme. 

Niekedy sa chlapci pobijú 

a popri tom aj niečo rozbijú. 

V súťažiach tiež úspechy máme 

a ani v zberových aktivitách nezaháľame. 

My sme v triede dobrý tím, 

s kolektívom zohratým. 

 

 

 



5.C Triedna učiteľka: Ing. Silvia Spišáková 

Naša trieda 5.C kašle  

na všetky domáce. 

Pracovné zošity doma zabúdame  

a preto často zlé body dostávame. 

Neradi sa učíme,  

na prestávkach hučíme. 

Niekedy aj päťky máme,  

po hodinách ich oplakávame. 

Na hudobnú a telesnú sa tešíme,  

na triednických hodinách problémy riešime. 

Našu triednu radi máme,  

na matematike sa s ňou zabávame. 

Po maďarsky kecáme,  

viacej chlapcov ako dievčat tu máme. 

To je naša super trieda,  

s inou triedou sa len tak vymeniť nedá. 

 

 
 



Beh pre každého, beh pre všetkých 
 

Pohyb je IN! Pohyb je 

v móde!  

Tak týmto heslom sa riadila 

aj naša škola.  

 V rámci Európskeho 

týždňa mobility sme sa 18. 9. 

2017 zúčastnili behu 

v uliciach Moldavy nad 

Bodvou. Bežali malí aj veľkí 

žiaci našej školy spoločne 

s pani učiteľkami.   

 Na čele sprievodu 

bežali naši najstarší žiaci – 

deviataci, ktorí vytvorili trojice spoločne s našimi najmenšími žiakmi – prvákmi.  

 Spoločne s pani učiteľkami sme dobehli ku fontáne, kde sme si pozreli 

vystúpenie, ktorého hlavnou témou bola zdieľaná doprava. Vypočuli sme si 

pesničku, do ktorej sme sa zapojili aj my tlieskaním. Po skončení programu sme 

všetci bežali naspäť do školy. 

 

Viktória Bugárová, 5. B   
 



Úspech IV. A alebo ocenenie v súťaži 

Slovensko krajina v srdci Európy 
 

V septembri sa v mailovej pošte našej 

školy objavila správa s takýmto obsahom: S 

potešením Vám oznamujeme, že Váš 

kolektív žiakov 4. A triedy v celoslovenskej 

súťaži „Slovensko, krajina v srdci Európy“ 

v kategórii 1C získal 2. miesto. Pozývame 

ocenených žiakov spolu s pedagógom na 

slávnostné vyhodnotenie a vernisáž výstavy, 

ktorá sa bude konať 2. októbra 2017 o 14,00 

hod. v Bratislave. 

 O čo v tejto súťaži išlo a akou prácou 

žiaci IV. A zaujali? Celoslovenská súťaž 

základných, základných umeleckých 

a stredných škôl s medzinárodnou účasťou pod názvom: „Slovensko, krajina v 

srdci Európy“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Bratislava sa konala už 9.-ty 

raz. Naši  šikovní štvrtáci multimediálne krásne spracovali tému:  „Bolo to za čias 

Márii Terézie“ - kreslili ceruzkou, pracovali v grafickom editore na počítači, 

vytvárali pojmové mapy, vymýšľali báseň, ktorú potom s textami  nahrávali, 

pracovali tak s mikrofónom a výsledok viedol k tomu, že 2. 10. 2017 cestovali 

ocenení žiaci, PaedDr. Zuzana Debnárová a rodičia žiakov do Bratislavy. Tam si 

za účasti zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja a Ministerstva školstva 

SR prevzali v Dvorane Ministerstva kultúry SR ocenenie. Ich umiestnenie je o to 

vzácnejšie, že im konkurovala vyše tisícka ďalších prác.  

 Po krátkom kultúrnom programe, vyhlasovaní výsledkov a po recepcii si 

žiaci s rodičmi pozreli niekoľko bratislavských historických pamiatok a plní 

zážitkov šťastne docestovali domov. Našim štvrtákom prajem veľa tvorivých 

nápadov do ďalších súťaží.  



Atlétky Danka a Janka Velďákové   
  

 Pondelok, 23. 10. 2017, bol pre všetkých športových nadšencov 

výnimočný. Našu školu navštívili dvojičky a úspešné atlétky – Danka a Janka 

Velďákové.                                                                 

 
 Besedy sa zúčastnili piataci našej školy, ktorí sa dozvedeli veľa 

zaujímavých informácií o ich živote a športových úspechoch. Mohli sme opýtať 

na veci, ktoré nás zaujímali a tak sme sa dozvedeli veľa o tom, ako sa dostali 

k atletike. Hovorili o svojej tvrdej práci, o úspechoch, ale aj o ťažkostiach, ktoré 

ich na športovej ceste postretli.  

 Z besedy sme odchádzali vysmiati s autogramami v rukách a mnohí aj 

s novými športovými vzormi.  

 

    Viktória Bugárová, V. B 

 

 
 

                                        



Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 
 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý 

vlas je názov rozprávky, ktorú zapísal 

a upravil zberateľ rozprávok Pavol 

Dobšinský. Je to však aj názov súťaže 

konanej na pamiatku tohto slovenského 

rozprávkara. A súťaži sa samozrejme 

v prednese pôvodnej slovenskej rozprávky. 

Toho roku sa už 12.-ty raz stretli na 

fare v Drienčanoch najlepší z najlepších 

recitátorov z celého Slovenska. 

Celoslovenskému kolu však predchádzala 

regionálna súťaž v Košiciach. Organizátormi tohto sviatku slova boli Základná škola s 

materskou školou Milana Rastislava Štefánika v Budimíre, Okresný úrad, odbor školstva 

Košice, Zádielska 1, Miestny odbor Matice slovenskej Košice III, Okresná organizácia ÚŽS 

Košice IV a Štátna vedecká knižnica v Košiciach. A v meraní síl sa nestratili ani žiaci našej 

školy. Dorina Polcová zo IV. B triedy získala  v I. kategórii 3. miesto, v III. kategórii nás 

potešili Miroslava Lovászová z VIII. A 3. miestom a Bianka Kirňak zo VII.B 2. miestom s 

návrhom na postup do celoslovenského kola. Žiačky pracovali pod vedením PhDr. Ivety 

Klajberovej a Mgr. Márie Lovászovej.  

Zdalo by sa, že záujem o slovenskú rozprávku upadá. V úvodnom príhovore na súťaži 

spomenula pani riaditeľka ZŠ s MŠ v Budimíre potešujúcu informáciu. Slovenská národná 

knižnica v rámci národného projektu Digitálna knižnica  - digitálny archív sprístupnila ako 

prvé 4 diely rozprávok a povestí Pavla Dobšinského. A bol o ne rekordný záujem. Návštevnosť 

stránky po zverejnení vzrástla z priemerných 18-19 návštevníkov denne na vyše 1300. 

Dobšinského rozprávky si sťahovali záujemcovia z USA, Českej republiky, Kanady, Veľkej 

Británie, Nemecka, Francúzka, Talianska, .... zaznamenané boli dokonca návštevy z 

Brazílie, Saudskej Arábie, či Kolumbie. O slovenské rozprávky je teda veľký záujem aj v 

zahraničí a my sme hrdí na to, že slovenskej rozprávke robia dobré meno aj naši žiaci. 



Integrácia 2017 
 

 27. 10. 2017 sa zúčastnilo 100 žiakov našej školy koncertu v popradskej 

Aréne a podporilo tým myšlienku Integrácia svieti pre všetky deti rovnako. 

Prečítajte si, ako tento koncert a hlavne jeho myšlienku vnímali deti, ktoré boli 

jeho účastníkmi. 

 

Moje dojmy boli na začiatku zmiešané, lebo som bol nervózny, ale na druhej 

strane som sa veľmi tešil. Bol som potešený, že som mohol byť jedným z tých, ktorí 

prišli rozveseliť hendikepované detičky. Bolo pekné vidieť, čo človek dokáže 

spevom. Tie úsmevy detičiek a úprimná radosť v ich očiach ma zahriali pri srdci. 

Tento charitatívny koncert mi ukázal, že sú ľudia, ktorí nezištne pomáhajú deťom, 

ktoré to nemajú v živote ľahké. Prišli mnohé známe osobnosti, na ktorých ma 

najviac prekvapil ich priateľský prístup, pretože boli veľmi zaneprázdnení. Veľké 

ďakujem patrí aj pani učiteľke Kamile Kissovej, ktorá zložila SABI HYMNU. 

Vďaka tomuto zážitku som si uvedomil, že si treba vážiť svoje zdravie. 

Dominik Cichovič, IV. C 

 

Mne bolo na koncerte super, pretože som videla Kristínu, Ega, Majka Spirita. 

Veľmi pekne ďakujem, že sme na koncert boli pozvaní, pretože sme zaspievali 

detičkám.  

Lianka Rybárová, III. B 

 

Chcem sa veľmi pekne poďakovať pani učiteľkám. Ešte nikdy som nevystupoval 

pred 4500 ľuďmi. Stretol som viacero spevákov, napríklad Štefana Skrúcaného 

a Kristínu. Každý mal úžasné piesne. Bol to nezabudnuteľný zážitok. Veľká 

vďaka!  

Erich Gedeon, IV. C 

 

Ja som sa v Poprade cítila veľmi dobre. Keď sme vystupovali, tak som mala 

zimomriavky. Stretla som viacero spevákov a mojimi obľúbenými spevákmi sú 

Ego, Kristína, Majk Spirit a aj Števo Skrúcaný.  

Daniela Nagyová, III. B 

 

Na koncerte som sa cítila veľmi dobre, odniesla som si odtiaľ veľa zážitkov. 

Najviac som sa tešila z toho, že som vystupovala so spolužiakmi. 

Kristína Barkászová, III. B 

 

 

 

 



Na koncerte vystupovali rôzne hviezdy, no mne sa najviac páčil Lukáš Adamec. 

Potešilo ma, že som mohla vystúpiť na pódiu pred toľkými deťmi. Najviac sa mi 

páči myšlienka koncertu, že slnko svieti rovnako na všetkých. Domov som si 

priniesla veľa krásnych zážitkov.  

 

 

    

  



Halový viacboj všestrannosti  
  

Každoročne sa v jeseni koná v našej škole regionálne kolo halového 

viacboja všestrannosti. Aj tohto roku sa naša telocvičňa zaplnila atlétmi z radov 

mladších žiakov. Spolu ich bolo 91, a to z Čečejoviec, 

Medzeva a troch základných škôl z Moldavy nad Bodvou. 

Športovcov privítali zástupcovia vedenia školy 

a vystúpili pre nich dievčatá z krúžku Zumba. Potom už nič 

nebránilo tomu, aby sa mohli začať športové zápolenia v 

šplhu, člnkovom behu, skoku z miesta a hode plnou loptou. Naši najmladší 

športovci sa v silnej konkurencii nestratili a získali takéto umiestnenia: 

D 1         D 3 

2. miesto Linda Bérešová 1.C    2. miesto Sofia Weiserová 3.C 

3. miesto Liliana E. Vargová 1. A   3. miesto Liana Spišáková 3.C 

Ch 1        Ch 3 

2. miesto Braňo Bajerovský 1.B   2. miesto Marcel Cirbus 3.A 

3.miesto Peter Klotňa 1.C    3. miesto Miroslav Granát 3.A 

Ch 2         D 4 

1. miesto Dávid Páll 1.B     1.miesto Nela Demková 4.A 

3. miesto Viliam Rácz 2.C     

Ch 4  

1. miesto Bence Zsóka 4. A    

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za bojovnosť a želáme našej škole a jej 

športovcom aspoň taký úspech aj v jarnom viacboji.  

 

 

 

 



Prvácka pasovačka 
 

 November bol pre 

prvákov opäť výnimočným 

mesiacom. 14. 11. 2017 sme 

už od rána usilovne pracovali, 

zdobili a nacvičovali program 

pre našich nových prvákov. 

Tí boli popoludní v tento deň 

slávnostne pasovaní a stali sa 

právoplatnými žiakmi našej 

školy.  

 Nadšené tváre prváčikov nám dodávali silu a odvahu, aby všetko dopadlo 

čo najlepšie. Program bol pestrý, spev, tanec a supertrieda, ktorá to rozbalila hneď 

na začiatku. Súčasťou programu boli aj psíček a mačička, ktorí vtipným 

divadielkom vysvetlili prvákom, aké dôležité je vzdelanie.  

 Od našich prváčikov sme sa dozvedeli, že už vedia čítať, písať, počítať a do 

školy sa vždy veľmi tešia. Zložiť prvácky sľub už pre nich nebol žiaden problém. 

Po ňom boli slávnostne pasovaní rukami najstarších žiakov našej školy. Myslím, 

že program bol vydarený, prváčikov potešil a my ostatní sme to aj s trémou zvládli 

na jednotku.  

 

Petra Hirková, 6. C   

 

 

 

 



Školské veveričky a žabky 
 

Naša škola sa zapája do množstva pohybových súťaží a niektoré organizuje 

len pre žiakov našej školy. Mladší žiaci majú menej atletických súťažných 

možností, a tak pre nich pani učiteľka Lívia Bašková a PaedDr. Zuzana 

Debnárová vymysleli súťaž s názvom Najšikovnejšia žabka a najrýchlejšia 

veverička.  

 Prváci a druháci si zmerali sily v skoku do diaľky z miesta a tretiaci so 

štvrtákmi v šplhu na žrdi. Vzájomné súboje mali takéto výsledky:  

Naše víťazné najšikovnejšie prvácke „žabky“: 

1. miesto: Lili Elizabeth Vargová 1.A, Dávid Páll 1.B 

2. miesto: Linda Bérešová 1.C, Peter Klotňa 1.C 

3. miesto: Gréta Pállová 1.B, Alex Žatko 1.C 

Naše víťazné najšikovnejšie druhácke „žabky“: 

1. miesto: Alexandra Bartaová 2.A, Viliam Rácz 2.C 

2. miesto: Nella Gregová 2.B, Daniel Ján Šušla 2.B 

3. miesto: Katarína Kuľhová 2.B, Milan Zekucia 2.A 

Najrýchlejšie tretiacke „veveričky“: 

1. miesto: Sofia Weiserová 3.C, Kristián Gronovič 3.B 

2. miesto: Kitty Péter 3.C, Sebastián Rigó 3.A 

3. miesto: Vivienne Fifiková 3.B, Marcel Cirbus 3.B 

Najrýchlejšie štvrtácke „veveričky“: 

1. miesto: Nela Demková 4.A, Marko Chovanec 4.C 

2. miesto: Ľudovíta Lukácsová 4.C, Kevin Páll 4.A 

3. miesto: Eugénia Horváthová 4.B, Bence Zsóka 4.A 

 Všetkým účastníkom sa obe súťaže veľmi páčili a už usilovne trénujú na 

ďalšie meranie síl v týchto disciplínach.  

 

 

 

        



Mikuláš v škole  

 

Kto vám napadne, keď povieme darčeky, sladkosti, básničky a šťastné deti? 

No predsa, MIKULÁŠ. 8. 12. 2017 navštívil tento dobrosrdečný, milý a štedrý 

dedko aj našu školu. Prichádzal za silného potlesku a spevu Zvonkov. Tešila sa 

celá škola, ale najviac naši malí prváci. Za našu prácu nám Mikuláš prichystal 

sladkú odmenu. Odvďačili sme sa mu básničkami a pesničkami.  

 

TO ALE NEBOLO VŠETKO! 

 

 V jedálni náš čakalo ešte hudobné prekvapenie – EMILY A JUSTICE. 

Všetky deti sa zabávali, tancovali a spievali. Budeme sa celý rok snažiť, aby nás 

Mikuláš o rok navštívil zas.  

V. Ficsórová, L. Baloghová, 6. C 

 

 

 

 

 

 

 



Bavme deti športom 
 

Vďaka Atletickému legionárskemu športovému klubu z Moldavy nad 

Bodvou sme získali atletické pomôcky. O tom, že toto náčinie nezapadá prachom 

v sklade, ale že sa intenzívne využíva svedčia výsledky krajského kola súťaže 

Bavme deti športom.  

 20.01.2018 sa dve družstvá zostavené z najlepších atlétov tretieho 

a štvrtého ročníka zúčastnili po novembrovom úspechu na regionálnom kole tejto 

súťaže krajského kola v Košiciach. Súťažilo sa v týchto disciplínach: skok do 

diaľky štafetovou formou, štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, 

odhod plnou loptou z kolien spoza hlavy, prekážková dráha „Formula“, 3-

minútový vytrvalostný beh, skoky cez švihadlo.  

 Príprava pod vedením pani učiteľky Lívie Baškovej a PaedDr. Zuzany 

Debnárovej i veľká bojovnosť žiakov priniesli svoje ovocie. Družstvo 

A v zložení: Bettina Valkayová, Sofia Weiserová, Bence Zsóka, Viktor Béres, 

Nela Demková, Vivian Gregušová, Matúš Gabáni, Dávid Spišák vyhralo 

krásne 1. miesto a družstvo B: Veronika Vasilisková, Kitty Péter, Peter 

Remeňák, Kevin Páll, Barbora Cibriková, Diana Szepesi, Alexander Bernár, 

Samuel Ganyó, Liana Spišáková obsadilo 3. miesto. 

 Bonusom za tieto umiestnenia je postup na celoslovenské kolo tejto súťaže. 

Súťažiacim držíme palce a prajeme im veľa zdaru v ďalšom súťažení. 

 



Naše talenty 
 

V krajine rozprávok 

 

 Som Ivan a odmalička som veril na rozprávky. No je normálne, že odmalička, pretože 

začať veriť v staršom veku je prinajmenšom čudné. Na rozprávky verím doteraz, a to vďaka 

môjmu dedovi.  

 Keď som mal tri roky, vravel, že keď zaspím, príde víla a pričaruje mi sny! Ani si 

neviete predstaviť, ako veľmi som tie víly chcel vidieť. Potom mi však napadlo, že taká víla 

vidí v čom spím. Zľakol som sa, lebo spím len v spodkoch! Vždy som tak spal a spím tak 

doteraz. Začal som sa báť, upokojil ma až môj dedko. Vravel, že víly nevidia pod paplón, takže 

keď som prikrytý, nemám sa čoho báť. Dedko ma síce upokojil, ale aj tak musel sedieť u mňa 

v izbe a čakať, kým zaspím. Ráno, ešte predtým, ako išiel do práce, mi musel všetko o vílach 

rozpovedať.  

 Najväčšou záhadou v detstve pre mňa bolo, čo môj dedo v tej svojej práci vlastne robí. 

Vedel som, že môj ocko robí účtovníka a že mamka je kuchárka, ale čo robí dedo? To bola 

záhada! Túžil som ísť s dedom do práce a potom sa vychvaľovať pred kamošmi, že akého mám 

SUPER deda! Dedo ma však do práce nikdy nezobral. 

 Jedného dňa, keď už nevydržal moje dobiedzanie, povedal: „Ja som ochranár snov.“ 

„Čo?“ nevedel som, čo mám povedať.  

„Vieš, že sú dobré a zlé sny, však?“ Prikývol som. „No a tie zlé sny, útočia na dobré. 

V krajine snov je továreň na dobré sny, ktoré sa odovzdávajú vílam, tie ich potom zanesú 

deťom. Niekedy sa však stane, že sa medzi dobré sny prikradne nejaký zlý sen. Potom ho víla 

nechtiac zanesie nejakému dieťaťu.“  

„Mal som aj ja zlé sny?“ spýtal som sa. 

„Mal a veľa!“ odpovedal dedo.  

„Ty si tomu nezabránil!“ vykríkol som.  

„Zlé sny sú prefíkané, Ivanko, ale ty si ich aj tak nepamätáš,“ upokojil ma dedo 

a nakreslil mi mapu, ktorá ma mala doviesť ku pokladu škriatkov.  

„Poklad škriatkov!“ vykríkol som. „Ako vyzerajú?“ spýtal som sa deda s obrovským 

záujmom.  

„No, každý z nich je jedinečný, ale opíšem ti môjho kamoša, ktorý pracuje v lesnej 

stráži. Volá sa Bimbam.“ 

„To je hlúpe meno,“ povedal som. Dedo však na to nereagoval a pokračoval: „Je veľmi 

maličký, má hnedé vlasy, zelené oči a väčšinou má zelené tričko s javorovým listom na ľavej 

strane.“  

„On je z Kanady?“ spýtal som sa.  



„Nie, to je ich znak. Jazdia na javorových listoch. My máme autá, oni listy.“ Radšej som 

stíchol, lebo naťahovať sa s dedom, je ako s kobrou. Ďalej mi prezradil, že jeho kamarát 

Bimbam nosí čierny opasok so zlatou sponou, hnedé topánky a do práce nechodí na javorom 

liste, ale na malej žltej motorke. 

„Čo? Oni majú motorky?“ 

„Majú, ale nie ako tie naše. Oni majú púpavy. Keď púpava odkvitne, škriatkovia si 

zoberú padáčiky. Je na nich, či si ich dajú zafarbiť.“ 

„Bimbam si ho nafarbil?“ 

„Nafarbil!“ 

Najviac ma však zaujímalo, kde by som tú ich krajinu mohol nájsť a koľko zaujímavých 

bytostí sa v nej ešte nachádza. Dedo mi to však prezradiť nechcel. 

„Ale dedo, ja som tvoj vnuk!“ vykríkol som. 

„Ja viem, nezabudol som,“ zasmial sa dedo, ľahol si na gauč a zaspal.  

Na druhý deň sa dedo niekam ponáhľal so slovami: „Meškám do práce, lebo ti stále 

rozprávam tie rozprávky.“ 

„Ale dedo, veď to je všetko pravda!“ 

Dedo vstal a niekam odišiel. Keď sa vrátil, mal vo vlasoch vetvičky. Prezradil mi, že 

bol pri Bimbamovi a pripomenul mi, aby som nezabudol na poklad škriatkov, ku ktorému mám 

nakreslenú mapu.   

Po rokoch som pochopil, aký veľký POKLAD mi dedko zanechal. Nikdy som neprestal 

veriť na rozprávky a zázraky.  

Petra Hirková, 6. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V knihe 

 

 Som knihožrút! Alebo čitár? Neviem, ale každý mesiac prečítam plno kníh. Rodičia už 

nevedia, čo majú so mnou robiť. Až na jeden deň, keď prišla teta Alžbeta, ktorá pracuje 

v kníhkupectve a asi sa presťahuje na našu ulicu.  

 Sadli sme si do hnedých kožených kresiel. Mama predstavila tete Alžbete najprv ocka, 

potom mňa. Začalo sa to nudným rozhovorom. Veď to poznáte. Ako škola? Aké bude 

vysvedčenie? Akí sú kamaráti? Samá nuda, pokiaľ teta Alžbeta nespomenula, že rada čítam.  

„Je to pravda,“ povedala som s úsmevom. 

„Mám pre teba darček,“ usmiala sa. 

Podávala mi ho a mne bolo hneď jasné, čo to je. KNIHA! Bola hrubá, obrovská, ťažká, 

hnedá a asi veľmi stará.  

„Lenka“, začala teta Alžbeta, „tá kniha je ČAROVNÁ!“  

„To určite!“ povedala som potichu, aby to teta Alžbeta nepočula. 

 Potom sme sa rozprávali. Mama hovorila o novej práčke, oco o nejakom počítači. Po 

chvíli som išla spať. No aspoň oni si to mysleli. Vyšla som na svoju dvojposchodovú posteľ. 

Brat Viktor bol na intráku, takže som ju mala celú iba pre seba. Otvorila som knihu. Bola 

úžasná! Zrazu som zacítila vánok. „Oco zabudol zatvoriť okno,“ povedala som si. 

 Keď vánok prestal, začula som strašný rev. Otočila som sa a zbadala som T-REXA! 

Utekala som, ako som najviac vedela. Skryla som sa za obrovský list, nad hlavou mi preletel 

pterodaktyl. 

„Kde to som?“ spýtala som sa sama seba. Vtom som si spomenula na slová tety Alžbety. 

„Tá kniha je čarovná. Ona neklamala!“ 

Teraz sa musím snažiť prežiť. Bežala som najviac, ako som vládala. Zrazu som začula 

hrozný krik, teda skôr rev. Podišla som ku veľkému kameňu, kde som uvidela mláďa dinosaura, 

ktoré bolo v ohrození. Útočil na neho väčší dinosaurus. Zdvihla som konár a hodila som ho, 

tým som toho dinosaura odstrašila. Vydýchla som si, mláďa bolo zachránené. 

O chvíľu som opäť zacítila vánok, tentokrát som sa ocitla na pirátskej lodi. Bola tam 

krv, rev a nechcite vedieť, čo ešte. V ruke som mala meč. Rozbehla som sa ku kormidlu. Moja 

snaha však bola márna, nepohla som s ním. Vošla som dovnútra lode a opäť som začula krik. 

V jednej kajute bol priviazaný muž, ktorý však nevyzeral ako pirát. Rozviazala som ho a on mi 

za odmenu dal zlatú retiazku.  

Po tretíkrát som zacítila vánok. Objavila som sa v cirkuse. Niektorí z vás by sa asi 

potešili, ale ja nie. Tie zvieratá týrali! Bez vody a jedla ich nútili robiť veci, ktoré nevedeli. Keď 

ich nezvládli, tak dostali bičom. Ja som sa mala stať ich krotiteľkou. Šéf cirkusu na mňa 

zakričal: „Hej, ty! Čo nič nerobíš?“ 

„Nebudem!“ 



„Ak nebudeš, čaká ťa samotka!“ povedal hrozným hlasom a odišiel. 

„Hlupák!“ povedala som si a čakala, kým všetci zaspia. Keď zhaslo aj posledné svetlo, 

vybrala som z chladničky šunku, mäso, šalát a banány. Zvieratá som nakŕmila a po jednom 

všetky vypustila.  

 Opäť som zacítila vánok, teraz bol však oveľa silnejší a ja som sa ocitla doma. Mamka 

stála nado mnou so slovami: „Lenka, vstávaj, teta Alžbeta ťa už čaká.“ 

 „To bol len sen?“ opýtala som sa sama seba a zároveň som pochybovala o svojom 

zdravom rozume. Pod vankúšom som však objavila zvláštne veci. Bol tam kúsok čudného 

a zeleného listu, zlatá retiazka a cirkusový lístok. Zbehla som dole a všetko som rozpovedala 

tete Alžbete. Pousmiala sa a povedala: „Ja som ti to hovorila.“  

 

Petra Hirková, 6. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báseň pre pani učiteľku 

 

Každé ráno, zas a znova, 

zvonec nás do triedy volá. 

A v nej pani učiteľka, 

trochu prísna, ale skvelá. 

Milá tvár a čierne vlasy, 

dáva nám veľa lásky. 

Úlohy nám zadáva, 

stále je s ňou zábava. 

Že sa nám tak venuje, 

celá trieda ďakuje. 

Nevymenil by ju nik, 

to je náš pokladík.  

Gabriela Rakacká, 6. C     

 

  

    

    

   

 

 

 

 

 



Jazykové okienko 
 

Prever si svoje vedomosti z ruského jazyka  

1. Poznáš farby po rusky?  

 

                               

2. Pomôžeš chlapcovi  spočítať schody?                                                                                                                                                                                                      

 

 

     

три      десять 

 

            один 

 

            шесть                                                                                             

 

            

        

                                                      

 

                                                                          

цвет

белый

коричне

вый

жëлтый

красный

зелëный

чëрный

синий

оранжевый



3.Vieš rozlúštiť  rébus?              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



My simple way to multiculturalism  

 

 In this beautiful world we somehow have to face different people, views or 

just stan up to simple likes and dislikes. Are we able to really understand the 

problem of multiculturalism? In a simple way, multiculturalism brings us 

diversity, ethnic groups, amazing culture, languages, values, backgrounds or 

religion. As you grow old, read, travel you are there in the world and all that 

diversity is there – but please, before you judge, try to understand all the values 

of the country you are in or read about. And of course, please, be very proud of 

your own culture, country and be respectful to your own inheritance. 

 Just turning away from each other (even at school) causes some 

misunderstanding, bring some tention and in same cases, unfortunately escalates 

into violence. We are still lucky, we are not that familiar with this kind of violence 

in Slovakia.  

 Many years ago I was taught a beatiful phrase: ʺOpen your mind.ʺ A few 

years passed before I really understand the real meaning of it. 

 Do I agree with it now? 

 Oh! Sure!  

 I had to open those eyes of mine, my mind as well. Sometimes I learnt in 

a harsh way, sometimes I cried or laughed but a learnt a lot. Every person, every 

child even in our school has its rights to support its background, culture or its way 

of life.  

 We all should be given an opportunity to express our mind, ideas, culture, 

values, religion but all this in a very respectful way to each other.  

 

Written by: Mgr. Nikoleta Ďurášová  

 

 



Škola hrou  
 

Vylúšti názov budovy, ktorý sa ukrýva v tajničke.  

 

1 – Z    8 – S     15 – Y   

2 – E    9 – Č     16 – R  

3 – D    10 – A    17 – M  

4 – 1    11 – 5    18 – L   

5 – Š    12 – Á   19 – V      

6 – O     13 – K  

7 – J     14 – N  

 

1 5 

  

 

9 2 8 13 6 

     

 

 

8 18 6 19 2 14 8 13 2 7 

          

 

 

10 16 17 12 3 15 

      

 

 

4 11 

  

 

 



Hlavolamy  

 

1. V košíku máte 5 jabĺčok. Viete, ako ich 

treba rozdať piatim deťom, aby každé dostalo 

jedno celé jabĺčko a 1 jabĺčko zostalo 

v košíku? 

 

 

2. Čo sa vyskytuje raz v každej minúte, 

dvakrát v každom momente, ale ani 

raz v roku?   

 

 

 

 

3. Koľko máš rokov? 

Predvčerom som mal 25 rokov a na budúci rok 

budem mať 28 rokov. 

Ako je to možné? 

 

 

 

(Riešenia: 1. každé dieťa dostane jedno jabĺčko, pričom jedno z detí dostane svoje jabĺčko 

v košíku; 2. písmeno m; 3. narodil sa 31. 12.)  

 

 

 

 

 



Vtipy  

 

Učiteľka sa pýta: 

- Jožko, na čo sa najviac tešíš v novom školskom roku? 

Jožko sa zamyslí a odpovie: 

- Najviac sa teším na prestávky.  

 

 

 

Predám svojho hovoriaceho papagája, 

pretože včera chcel predať on mňa. 

 

 

 

Mama: 

- Jožinko, kam bežíš s tým kladivom? 

Jožinko: 

- Zabiť muchu, čo sedí na strýkovom 

nose.  

 

 

Príde Maťko celý bledý do lekárne: 

- Máte nejaké tabletky proti bolesti? 

- A čo ťa bolí? 

- Ešte nič, ale otec si práve pozerá moje vysvedčenie.    
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