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Pro Slavis 2017 

 

 

24. novembra 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie 19. ročníka celoslovenskej 

súťaţe triednych a školských časopisov materských, základných, špeciálnych škôl 

a školských zariadení, stredných škôl a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom 

slovenským na Radnici mesta Ţiliny.  

Do tohto ročníka sa zapojilo 168 škôl s 350 časopismi. Naša škola sa do súťaţe 

opakovane zapojila a v kategórii II.C – školské časopisy získala 3. miesto. 
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Ročné obdobia našimi očami 

Leto 

 Leto je čarokrásne ročné obdobie. Dlhé teplé svetlé dni sú pretkané 

krátkymi tmavými 

svieţimi nocami. 

 S ranou zorou 

vtáčiky vítajú 

prekrásnym spevom 

nový dlhý deň. 

Príjemné teplé ráno 

prebúdza ţivot. 

Veselé deti sa hrnú na 

detské ihriská. Slnko sa dostáva vyššie a vyššie 

na azúrovo-modrú oblohu a jeho moc je čoraz silnejšia. Biele obláčiky 

miznú pod jeho vplyvom. Lúky majú oblečené pestré farebné šaty. Polia sú 

ako prešívané deky pospájané z odtieňov zlatých a zelených kúskov látok. 

Bohaté koruny mohutných stromov ţiaria sýtou zelenou farbou ako svetlo 

na semafore, ktoré dáva zelenú ţivotu. Usilovný hmyz spokojne bzučí, zver 

sa pasie na lúkach, ľudia vyráţajú do prírody, na kúpaliská, cestujú za 

dobrodruţstvom. Jemný vetrík sa pohráva s hustým lístím. Veľké zlatisté 

slnečné lúče a výrazné fary leta sa zrkadlia na hladinách pokojných jazier. 

Naraz všetko stíchne. Vrcholy hôr sú zahalené temnými oblakmi. Letná 

spara sa mení na silnú búrku a hustý dáţď. Kvapky vody sú priesvitné 

perly, ktoré zdobia trávu a zem. 

 Leto je čas premien – chvíľu lenivé, chvíľu sviţné, raz príjemné, raz 

nebezpečné. Predsa len je krátke, aj keď má najdlhšie dni.      

Matúš Majer, 7.c 
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Zima 

 

 Vznešená pani 

Zima k nám zavítala 

zas. Krajina sa 

uloţila na čarovný 

spánok. Sneh ju 

pokryl ak obrovský vankúš naplnený tým 

najjemnejším perím. Sťaby ho robili šikovné ručičky a dali si na 

tom záleţať. Stromy sú v zime veľmi smutné, lebo nemajú ani jeden 

lístok, ktorý by ich zahrial a rozţiaril v korunách ligotavú harmóniu. Keď 

napadne prvý sneh, deťom sa na tvári vyčarí spokojný úsmev. Sneh deťom 

v srdci vyvoláva radosť a tú rozdávajú navôkol. Niekedy sneh pripomína 

biely hebký koberec, ktorý je utkaný z najkrajšej vlny. Ale zase hory pod 

snehovou prikrývkou vyzerajú sťaby sa išli vydávať. Ich štíty sa ligocú 

v slnečných lúčoch. Vietor prechádza zimnou krajinou a prenáša čerstvo 

napadnuté malé vločky na iné miesto a vytvára tak nádherné obrazce. 

Zima je pre mňa najkrajším ročným obdobím.  

 Ale ako sa hovorí, všetko raz musí skončiť. Aj pani Zima stráca svoju 

moc a pomaly prichádza pani Jar. 

Annamária Fedorová, 7.C   
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Zimná rozprávka 

 

 Zima. Hm, kedysi 

nádherné ročné obdobie, 

dnes však uţ nie. Kedysi 

sneh pokryl krajinu, dnes 

však uţ nie. 

 Kedysi vločky tancovali svoj ľahký tanec, neţ sa pripojili k celku, 

dnes však uţ nie. Namiesto bielej prikrývky máme čľapkanicu podobnú 

blatu. Cencúle čisté sťa diamanty vidíme len so šťastím.  

 Kedysi stromy spali, dnes sa budia z nočných môr. Uţ nie je krásnej 

krajiny, dnes tu je krajina suţovaná chorobami. Sane, kedysi králi hôr 

a kopcov, dnes spustnuté sú v pivnici. Chlad zostal, ale tá krása, neha, tá 

je preč. Neozýva sa detský smiech, snehuliaky nestoja na stráţi. Nie je sneh 

krásny, biely. Dnes zostáva hnedý. Krása zmizla, akoby ju niekto vyhnal. 

Vyhnali sme ju my, ľudia. Vietor, pán mrazu, dnes sa potuluje prázdnymi 

ulicami. Všetko spí. Ale nie ako kedysi. Dnes je to spánok nepokojný.  

 Zima nie je to, čo bývala. Zostarla. Zimy niet, je tu blato. Raz teplo, 

raz chlad. Takto to nejde ďalej! 

 Ľudia si ţelajú: „Zima, uzdrav sa!“ Nerobia však nič pre to. Naša 

zima je šedá. A tak sa pýtam: „Je to koniec? Či snáď začiatok?“ 

Sebastián Loj, 7.A 
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Básnime 

Zima 

Konečne uţ začína zimný čas. 

Ľadová kráľovná má svoj čas zas. 

Jeseň pripravila prírodu na spánok 

a úlohou zimy je, 

aby poslala sneţný vánok. 

Predsa aby prikryl zem svojou 

sneţnou prikrývkou. 

 

Biele vločky z oblohy padajú, 

a deti zábavu majú. 

Niektoré sa na kopčeku sánkujú. 

Iné zase snehuliaka stavajú. 

Alebo sa idú na 

zamrznuté jazero korčuľovať. 

A zopár sa začne guľovať. 

Grétka Trpišová, 7.C 

 

Čas vianočný  

Blíţi sa k nám vianočný čas, 

budeme ozdobovať stromček zas.  

S blízkymi si oddýchneme, 

dobré jedlo si na Vianoce zjeme. 

Darujeme si darčeky z lásky navzájom, 

ohrnieme nos aj nad májom, 

pretoţe Vianoce najlepšie sú, to vedia 

všetci, 

náš domáci miláčik si posedí pri peci. 

Vypočujeme tie koledy obľúbené,  

prídu k nám návštevy sľúbené.  

 

Babka, dedko prídu, 

čiapky, šály sa im zídu. 

Lebo sneh biely napadol znova, 

radosť detská nová 

sa prejavuje,  

kaţdé dieťa si pospevuje,  

keď ide do školy,  

guľovačku si zvolí. 

Tak tešme sa spolu 

na vianočnú colu! 

Petra Mindeková, 8.B 
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Vianočná jazda 

 

Vianoce sú tu znova, 

detská radosť nová. 

Chlapček povie: ,,Berme sánky!“ 

Kaţdému hneď spadnú sánky,  

keď uvidí ako chlapec,  

ide smelo rýchlo na vec! 

Uţ sa z kopca chlapec ţenie, 

na vozidle rýchlom. 

Zrazu však nastane zlom! 

Otec kričí na chlapca: ,,Nie!“ 

No chlapec uţ za kopec letí, 

kde je strašne veľa detí. 

Snehuliaka stavajú, 

chlapcovi hneď mávajú. 

No sánky sa nezastavia, 

deti sa na bok rozostavia. 

Sánky s chlapcom idú ďalej, 

má snáď tento chlapec nádej, 

ţe sánky zastavia konečne? 

Sánky kĺzajú po snehu, 

nedajú mu ţiadnu nehu.  

Otec za synom stále beţí, 

nevidí ho však, husto sneţí. 

Nemôţe zastať stále, 

uţ mal skoro na mále! 

Ani rukami brzdiť nemôţe, 

rukavica mu pomôţe! 

 

No chlapec si ich nezobral, 

za ne by teraz hneď ţobral! 

Ako zastaviť má? 

Zrazu na svoju radu dá.  

Sánky obehnú okolo stromu, 

neďaleko jedného domu. 

Rukou berie patyk, 

v oku zrazu má tik! 

Konár tlačí o sneh, 

vločky mu striekajú do jeho pieh. 

Sánky sa zastavia, chlapec vyskočí, 

jeho ocko hneď k nemu priskočí. 

A povie mu: 

,,Môjmu chlapcovi múdremu, 

odporúčam sa naučiť 

brzdiť, a nie ma behom umučiť!“ 

Na kopci uţ spolu stoja, 

chystajú sa do boja 

nad sánkami. 

Upútajú pozornosť medzi matkami. 

Sadnú na sánky neskrotné, 

aj keď vôňou novotné. 

Kopec i sánky skrotia, 

čelá sa im z toho potia. 

Chlapec pochvalu dostane, 

slávny krotiteľ povstane 

a ide si dať niečo pod zub, 

sprevádza ho hukot slávnostných trúb. 

 

Petra Mindeková, 8.B 
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Ples 

 

Dnes majú ples myši, 

kaţdá z nich sa líši. 

Majú krásne šatôčky 

a k tomu aj vrkôčky. 

 

Tancujú tam stále, 

na tom krásnom bále. 

Boli tam aj mládenci, 

čo odišli po noci. 

 

A myšičky zostali, 

aţ do rána plakali. 

Adelka Adamová, EmkaDobešová, 6.B 

 

Kúzla noci 

Noc tmavá ako kúzelníkov klobúk. 

Stačí len trochu snahy a vyletí odtiaľ holub. 

Holub biely ako mramor napil sa z potoka, 

krištáľový potok vyteká z klobúka. 

Holub odomkol dvierka kľúčikom, 

za nimi kúzelník švihol prútikom. 

Zamatový koberec rozprestrel sa pod nimi 

tmavomodrý a posypaný hviezdami. 

Mesiac ţiari a uprostred všetkého 

zjavil sa kotúč čohosi zlatého. 

Vyšlo slnko, nastal deň – noc zmizla 

a s nocou zmizli všetky kúzla. 

Majka Hellebrandyová, 5.B 

Tajný recept 

Prišla babka ku jabloni, 

odtrhla z nej lúčny kvet,  

aby večer na svitaní 

urobila kyslý med. 

Pridá doň zo dve mačky 

a bude to krysí jed. 

Alex Kutlík, 5.A 

Veľká noc 

Veľkonočné vajíčka, 

uloţím do košíčka. 

Zoberiem i bahniatka, 

nech ich kaţdý pohladká.  

Tak to bude krásne, 

keď slniečko jasné, 

vyjde spoza básne.  

Adelka Adamová, EmkaDobešová, 

6.B 
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Škola je zábava 

 

Do školičky kráčam,  

radosť, smiech prinášam. 

Keď som v škole, prezujem sa, 

to vie predsa kaţdé dievča. 

 

V triede sa nachystám zase, 

kto nespraví, skončí v base. 

Keď zazvoní, rýchlo idem, 

na miesto sa pekne skryjem. 

Adelka Adamová, EmkaDobešová, 6.B 

Vianoce 

 

Na Vianoce ryby máme, 

s nimi sa uţ usmievame. 

Čakáme na Jeţiška, 

splní nám on prianíčka. 

 

Poďakujeme mu veru, 

zaspievame mu koledu. 

Bude z toho šťastnučký, 

donesie nám balíčky. 

Adelka Adamová, EmkaDobešová, 6.B 

 

Vianočný sen 

 

Na Vianoce zvonky zvonia a náš stromček krásne vonia,  

svetlo sviečok mihotavé, zapálilo stromček práve. 

Horí naše ihličie, to je ale nešťastie! 

Voláme stopäťdesiatosem, hasič, hasič, rýchlo poď sem. 

Nastal poplach na ulici, prileteli poţiarnici. 

Silným prúdom hasia stromček, zatopili ten náš domček. 

Kapor uţ nemá len vaňu, celú izbu má obývanú. 

Miesto Vianoc bude more, je to všetko celkom choré. 

Našťastie to bol len sen a viac vám uţ nepoviem, 

iba to, ţe som len sníval... 

A Vianoce k nám prišli práve. 

Preto sviatky krásne majte, v pohode ich preţívajte! 

Alex Pilátik, 5.A 



11 

 

 

O vianočných darčekoch a záţitkoch našich redaktorov 

Beh na lyţiach 

  Na Vianoce som toho dostal veľa. Jedným 

z darčekov boli beţky. Potešil som sa, lebo vyzerali 

nádherne. Beh na lyţiach ma baví, ale som len 

začiatočník. Začal som v 11 rokoch. Túto zimu som 

bol aj trošku sklamaný, pretoţe bolo málo snehu.  

 Najradšej chodím beţkovať do Starej a Novej 

Bystrice na Kysuciach pod rozhľadňou 

Bobovec. Trasa je dlhá asi 15 km. Objavil som i 

beţkársku dráhu Makov – Kasárne. Neďaleko odtiaľ býva moja prababka, 

takţe je to výhoda, môţem ju aj navštíviť. Túto zimu som bol beţkovať len 

dvakrát.  

Ale... Tento rok mám mať lyţiarsky výcvik, takţe sa asi budem ľahšie učiť 

lyţovať. Len dúfam, ţe v januári uţ poriadne nasneţí, aby som sa mohol 

postaviť na svoje nové beţky.  

 Beţecké lyţovanie je šport dobrý pre zdravie, lebo sú pri ňom skoro 

všetky svaly aktívne a v pohybe. My beţkujeme klasicky, teda v upravenej 

stope. Typ korčuľovania nepouţívame, pretoţe je to ťaţšie a lepšie 

vyhovuje profesionálnym beţkárom, napríklad Anastázii Kuzminovej.  

 Najznámejšie beţkárske preteky sa volajú Biela stopa, v stredisku 

Skalka, v Kremnických vrchoch.  

 Čo potrebujem na beţkovanie? Beţecké lyţe, palice, rukavice, 

beţkárske nohavice alebo otepľovačky, nohavice do snehu, a nie aţ takú 

hrubú bundu, teda radšej nejaké termooblečenie.  

 Aj Vám, ktorí dostanete chuť, prajem príjemný beh na lyţiach alebo 

lyţovanie sa!                                                      Lukáš Červený, 7.C 
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Moje zimné prázdniny 

 Tento rok moje zimné prázdniny boli úţasné. Mala som veľa 

krásnych záţitkov, o ktorých by som písala hodiny, takţe to skrátim. 

Vianoce boli úţasné. Dostala som mnoţstvo darčekov, napríklad nový vak, 

nové hodiny a môj prvý glóbus. Ako vţdy štedrovečerná večera bola veľmi 

chutná. Na Silvestra sme neboli dlho hore a na Nový rok sme sa chystali 

na cestu. Hneď ďalší deň som išla na moju prvú lyţiarsku dovolenku, 

ktorá bola na Donovaloch.. Bola som veľmi zvedavá, aká bude a ako tam 

bude a čo sa tam stane. Vraj tam je krásna príroda a krásne výhľady na 

kopce. Ani som si nemyslela, ţe tam vôbec bude sneh. A aj to tak vyzeralo. 

Cesta trvala hodinu a pol zo Ţiliny. A do Ruţomberka nebol zatiaľ ţiadny 

sneh a ani za ním. Pred cieľom sa začal sneh objavovať. Keď sme prišli na 

naše miesto, bolo tam veľa snehu. Hotel bol úchvatný. Veľmi sa mi páčila 

recepcia. Vedľa pultu bola motorka a gigantický svietnik s pravými 

sviečkami. Na prekvapenie tam bolo veľa malých detí a aj bábätká. Tento 

rok som prvýkrát lyţovala s paličkami. Bolo tam veľa vlekov. Najviac sme 

chodili na sedačkovú lanovku. Lyţovali sme pred obedom, a potom sme išli 

na večerné lyţovanie. Lyţovanie bola veľká sranda. Uznávam, ţe som 

zopárkrát spadla, ale neprekáţalo mi to. Bola som smutná z toho, ţe sme 

ţiadne veľké výhľady na kopce nemali, pretoţe bola hmla. Pre mňa bola 

sranda to, ţe napadalo toľko snehu, ţe autá boli zasypané, a ţe po ceste 

sa dalo ísť na lyţiach. A viete, aký je zákon schválnosti? Napríklad, keď 

človek uţ nasadá do auta, ale ešte predtým sa ide ešte poslednýkrát prejsť 

a naraz sa hmla rozplynie a konečne máte výhľad na prekrásne kopce na 

okolí. A presne toto sa nám stalo! Začali sme všetko navôkol fotiť, 

a potom sme odišli domov. A zase som sa vrátila k učeniu a prázdniny sa 

skončili. Tieto prázdniny patria k mojim najkrajším prázdninám, na ktoré 

nikdy nezabudnem.                                            Grétka Trpišová, 7.C 
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Prózujeme 

Hrdina Joţko 

 Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden Joţo. Býval v Ţiline s otcom 

Mirom a mamou Ivetou. Bol to chudý chlapec, ktorý rád športoval. Hrával 

futbal, bol to hrotový útočník. S rodičmi rád chodieval po slovenských 

pamiatkach, najradšej mal hrady a jaskyne.  

 Jedného sobotňajšieho dňa sa zobudili na krásne slnečné počasie. 

Nemali naplánovaný ţiadny program, a tak začal Joţov otec hľadať na 

internete, kam by sa mohli ísť pozrieť. Našli, ţe je novootvorená jaskyňa, 

ktorá ešte nemá ani meno. Bolo akurát jedenásť hodín ráno a na 

internete sa písalo, ţe slávnostný vstup pre turistov je o druhej. Joţko sa 

potešil a začal súriť rodičov, aby vstup stihli. Začali sa rýchlo obliekať, aby 

Joţka potešili. Sadli si do auta a vyrazili na cestu. Joţko v aute tichučko 

sedel a tešil sa na jaskyňu. Po dvoch hodinách cesty sa dostali pod jaskyňu 

a zaparkovali na blízkom parkovisku. Aby sa ku jaskyni dostali, museli 

vyjsť ešte 45-minutovú cestu hore kopcom. Cestu si krátili rozprávaním 

o záţitkoch, ktoré spolupreţili. Keď konečne prišli ku jaskyni, na 

hodinkách ukazoval čas 13:45.Mali 15 minút na to, aby si oddýchli. Otec 

išiel kúpiť lístky a mama kofolu. Pri popíjaní kofoly a čakaní na vstup si 

všimli, ţe sa vonku dosť zamračilo. Po chvíli sa vo dverách zjavila pani 

sprievodkyňa. Pekne ich privítala a išli dovnútra. Joţko si všimol, ţe pani 

sprievodkyňa sa volá Zuzana. Hneď pri vstupe do jaskyne uvideli krásne 

stalagmity, stalaktity a stalagnáty. Rodičia s Joţkom sa s údivom pozerali 

na to, aká je jaskyňa pekná a zaradili si ju medzi najkrajšie jaskyne, aké 

doteraz videli. V jednom z väčších priestorov v jaskyni sa zastavila pani 

sprievodkyňa a začala ľuďom rozprávať, kto a ako túto jaskyňu objavil. 

Kým im to pani sprievodkyňa rozprávala, vonku sa náhle zmenilo počasie 
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a začal padať hustý dáţď. Prechádzaním uličkami v jaskyni čas rýchlo 

plynul, aţ nakoniec zastali na tom istom mieste, kde im pani sprievodkyňa 

rozprávala o jaskyni. Chcela sa s ľuďmi rozlúčiť, ale zrazu zhasli všetky 

svetla a v jaskyni nastala úplná tma. Ľudia si zo začiatku mysleli, ţe to má 

byť súčasťou prehliadky. Aj Joţkovi sa to páčilo, ale keď pani sprievodkyňa 

zahlásila, ţe to nie je v pláne a svetlá nejdú zasvietiť, nastala panika. 

Vtom udrel blesk silný aţ natoľko, ţe pani sprievodkyňa od strachu 

omdlela. Ľudia začali panikáriť a márne sa snaţili niekomu dovolať, signál 

v jaskyni nebol. Rodičia začali Joţka upokojovať, ţe sa im nič nestane. Po 

chvíli zakričal jeden pán, nech sa všetci upokoja a skúsia nájsť cestu von. 

Keďţe v jaskyni boli samí dospelí a iba Joţko jediné dieťa, poprosili ho, či 

by im nepomohol pri hľadaní cesty von. A to preto, lebo deti majú lepšiu 

pamäť. Joţko bol síce vystrašený, ale súhlasil. Pamätal si, ţe keď 

prichádzali na to miesto, videl veľký stalagmit. Rodičia mu posvietili na 

cestu a Joţko kráčal a viedol ľudí. Dvaja silní chlapi zdvihli pani 

sprievodkyňu na ruky a išli za skupinou. Našťastie východ nebol ďaleko 

a Joţko ho bez problémov našiel. Joţka pochválili, aký je šikovný. Keď vyšli 

von,zniesli pani sprievodkyňu dole a zavolali sanitku.  

 Joţko si sadol do auta a zaspal. Na druhy deň ráno sa o tom 

s rodičmi rozprával pri raňajkách. Joţkov otec naznačil, ţe by za to mal 

dostať hrdinskú pochvalu. Joţko cez týţdeň chodil do školy a na 

dobrodruţstvo aj zabudol. Jedného dňa ho po škole doma čakal list, ktorý 

mamina našla v schránke. V ňom stálo, ţe Joţko dostáva slávnostnú 

pochvalu za hrdinsky čin a po jeho mene sa bude volať jedna sála 

v jaskyni. Od radosti začal tancovať. O týţdeň na to si to bol Joţko 

s rodičmi zopakovať znova, ale uţ aj s pomenovanou sálou, takzvanou 

Joţkovou sálou. A tak sa končí tento príbeh.            

 Tadeáš Tokarčík, 6.A 
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TRDLO Z PLANÉTY BOURO 

 

 Jedného večera sa boli dve deti prejsť. 

Prechádzali práve po moste, keď sa na nich začalo rútiť 

farebné vajíčko, ktoré pristálo pri nich ako pierko. Zrazu 

sa otvorili na ňom dvere a vyliezla malá 

mimozemšťanka s obrovskou hlavou a dvoma 

obrovskými modrými očami. Koţu mala ruţovú a na 

rukách mala zelený overal s veľmi veľa tlačidlami. 

Stlačila jedno tlačidlo a premenila sa na myš a odbehla 

do lesa. V lese sa premenila do svojej podoby, našla si 

konár, z ktorého si urobila krásnu trblietavú paličku. Ňou 

začala meniť farbu lístia. Na oblohe vyčarovala dúhu.  

 Keď sa začala nudiť, paličku zahodila a pokračovala vo 

svojej ceste k moru. Pri mori zistila, ţe nevie plávať. „Čo teraz?“ napadlo 

jej. Uvidela rybku, zväčšila ju na veľrybu. Tá jej mala pomôcť preplávať 

more.  

 Malá mimozemšťanka si naraz uvedomila, ţe sa nemá ako dostať 

naspäť na svoju planétu. Nerozmýšľala. Skočila do mora a začala v ňom 

chytať lode, aby si z nich postavila raketu a odletela ňou domov. Dodnes 

tie lode chytá v oblasti, ktorú my, ľudia, nazývame Bermudským 

trojuholníkom...                                          Veronika Horváthová, 7.C 
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CESTOVANIE DO MINULOSTI 

 Bol raz jeden chlapec menom Jano.  

Jano normálny chalan. Mal blond  

vlasy, dlhé nohy a ruky, malú  

hlavu a velikánske modré oči. Jano  

vyzeral, ţe je normálny chlapec, ale mal  

jednu  špeciálnu  

 

schopnosť – vedel cestovať do minulosti.  

 Keďţe vedel cestovať do minulosti, tak ho začal baviť dejepis. Tak sa 

z najhoršieho ţiaka triedy pomaly stal najlepší. Po čase si ho obľúbila aj 

pani učiteľka dejepisu Vedodejová. Jano si dejepis obľúbil preto, lebo uţ 

videl dinosaurov a mohol cestovať do hociktorého roku, desaťročia, 

storočia a tisícročia. Keď bola hodina dejepisu a pani učiteľka Vedodejová 

hovorila ţiakom o láske medzi Medúzou III. a Rampúšikom II., spomenul si, 

ţe aj jemu sa páči jedno dievča menom Radomíra. Vlastne si spomenul aj 

na to, ţe vie o nej úplne všetko. Vedel, kedy má narodeniny a meniny, 

v ktorom roku sa narodila a kedy povedala prvé slová. Poznajú sa od 

malička. Jano sa pozrel na kalendár a zistil, ţe Radomíra má zajtra 
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narodeniny. Začal plánovať veľkú oslavu, ale nestihol to. Radomíra bola 

smutná, pretoţe jej Jano na kaţdé narodeniny dal aspoň jeden maličký 

darček, no teraz nedostala od neho nič. Jano vyuţil svoju schopnosť 

cestovať do minulosti a vrátil sa o dva dni dozadu. A začal plánovať 

Radomíre oslavu. Prestal dokonca kvôli tomu chodiť do školy. O dva dni, 

keď mala Radomíra oslavu, Jano sa objavil v škole. Bol to slušný chlapec, 

ale triednej učiteľke nemohol povedať dôvod, pre ktorý neprišiel do školy. 

Na jej otázky jednoducho neodpovedal. Pani učiteľka napokon zavolala 

Janovej mame. Tá potvrdila, ţe Jano bol doma a niečo pripravoval. Pani 

učiteľka mu dala pokarhanie. Bol z toho smutný, a preto sa vrátil znovu 

do minulosti, ale teraz o tri dni. Do školy chodil, a tak zas nestihol 

pripraviť oslavu. Rozhodol sa o návrat do minulosti o štyri dni. Všetko 

stihol, ale keď prišiel, nikto sa s ním nerozprával. Opýtal sa kamaráta, 

prečo sa s ním nechce nik zhovárať. Priateľ mu povedal, ţe zabudol na 

narodeniny najobľúbenejšej ţiačky Karolíny. Jano pochopil. Znovu sa 

musel vrátiť do minulosti. O päť dní dozadu. Zaprisahal sa, ţe to urobil 

poslednýkrát. Stihol všetko urobiť správne, chodil do školy, nezabudol na 

narodeniny Karolíny a Radomíre na pripravil prekrásnu oslavu a dal jej 

darček.  

 Bol spokojný, pretoţe v škole sa naňho nikto nehneval. Najväčšiu 

radosť mu urobila Radomíra, ktorá ostala v šoku kvôli oslave jej narodenín 

a za odmenu mu dala veľký bozk.                           Martin Šutek, 7.D 
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Prevtelenie 

 Klára sa vracala s rodinou z dovolenky v Grécku. Zrazu sa auto stalo 

neovládateľným a prešlo do druhého pruhu, kde sa zrazilo s kamiónom. 

Celá rodina na mieste zomrela. Iba Klára preţila. Previezli ju vrtuľníkom 

do nemocnice. Ráno sa prebudila a nevedela, kde je. Stratila pamäť. 

Obzrela sa okolo seba a snaţila sa rozpamätať, čo sa stalo. O chvíľu prišiel 

doktor a povedal jej: 

„Máš silný otras mozgu a zlomenú ľavú ruku:“ 

Klára sa nechápavo naňho pozerala: „Kde som? Prečo čom tu?“ Doktor jej 

porozprával, čo sa jej rodine prihodilo. Hlavou sa jej začali premietať 

spomienky z havárie... 

 O pár dní ju prepustili z nemocnice. Záţitok z havárie bol taký silný, 

ţe sa cítila akoby bola všetkými členmi mŕtvej rodiny. Pozerala sa von 

z okna a zrazu sa jej zdalo, ţe je mamou, ktorá ráno pripravuje raňajky 

a volá na svoje deti. Išla do roboty, ale nenastúpila do autobusu, sadla si 

do otcovho auta a zamierila do otcovej práce. Všetci sa čudovali, čo tam 

robí a prečo drţí otcovu aktovku. Otcov kolega vedel, čo sa stalo jej 

rodine, preto tomu rozumel. Ponúkol sa, ţe ju odvezie nazad domov, aby 

si oddýchla. Súhlasila. Doma od vyčerpania zaspala. Po prebudení si 

uvedomila, ţe by mala byť na tréningu. Obliekla si bratove oblečenie, 

zobrala skejt a šla na parkúr. Postavila sa na skejt a vtedy zistila, ţe to 

vôbec nevie. Čudovala sa, čo vlastne na skejte robí... Vrátila sa zmätená 

nazad domov. Znovu si ľahla spať. Na ďalší deň sa zobudila, obliekla si 

sestrin hebunký tučniakovský ruksak a chcela ísť do škôlky. Keď tam 

prišla, pani učiteľka sa divila, prečo vlastne prišla. Zavolala doktorovi 

a Kláru opäť hospitalizovali v nemocnici. Po zlepšení stavu a uvedomení si, 

čo sa jej prihodilo, sa prestala meniť na členov rodiny, ale nikdy na nich 

nezabudla.                                                Annamária Fedorová, 7.C 
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VESMÍRNE PREPADNUTIE 

 

 Vesmírna loď Flier-21 sa premáva po vesmíre. Na palube sú kapitán 

Frank a ďalší štyria muţi – Ron, John, Bob a Mike. Ich misiou je 

preskúmať zatiaľ najzáhadnejšiu planétu v celej galaxii, Empér. Nikto sa 

doposiaľ na Empér nedostal ţivý. Akoby ju niečo chránilo. 

 Nepriaznivá cesta posádke trvala tri týţdne. Skoro ich rozbil 

asteroid. Konečne sa k blíţili k samotnej planéte. No vtom sa stalo niečo 

nečakané... Svetlá začali blikať a motory sa vypli. Zrazu okolo nich 

prebehli čierne postavy. Mike sa staral o pohon lode, a tak išiel do 

strojovne. Ostatní zohnali zásoby a ukryli sa. Mike dlho neprichádzal, 

preto za ním poslali Boba. Keď Bob vošiel do strojovne, uvidel iba mŕtve 

telo vznášajúce sa vo vzduchu s trúbkou bodnutou do srdca. Pristúpil 

k nemu. Zo ţalúdka mu vybehlo niečo, čo pripomínalo stonoţku. Bob sa 

rozbehol naspäť, aby upozornil ostatných, ale sa potkol, spadol, buchol si 

hlavu a ostal nehybne leţať. Príšery ho odtiahli a odvtedy ho nikto uţ 

nevidel.  

 Vodca príšer sa začal prihovárať preţivším, ţe nemajú kam utiecť, 

sú obkľúčení a nemá im kto pomôcť. Ron bol bojazlivejšej povahy, situáciu 

nezvládol a nechal sa uniesť príšerami. Ostali uţ iba dvaja, 

kapitán a John. John bol kapitánov ochranca a chcel proti 

príšerám bojovať. Rozbehol sa proti nim so 

zbraňou, ale márne. Príšery ho premohli.  

 Kapitána nechali ţiť. A hoci sa úspešne 

dostal na Empér, bol vyčerpaný a bez jedla 

pomaly chradol. A tak i tento let na planétu 

Empér bol neúspešný. Čo záhadné sa na 

planéte skrýva?        Časnocha Rasťo, 7.C 
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RETIAZKA OSUDU 

 Drahí čitatelia, pohodlne sa usaďte, poviem vám 

jeden príbeh. Bolo raz jedno kráľovstvo, Adriánovo 

kráľovstvo, v ktorom ţila jedna krásna princezná 

Fiona. Jedného dňa prišiel zlý čarodejník Baltazár 

a uniesol princeznú do svojho zámku. Mnohí odváţni 

rytieri sa snaţili vyslobodiť princeznú, ale snaţili sa 

márne.  

 Legenda hovorí, ţe príde mladý rytier, ktorý porazí 

čarodejníka a vyslobodí princeznú. Príbeh sa začína v malej 

dedinke. Tam ţili traja dobrí kamaráti Richard, Artur 

a Nikolas. Všetci traja sa radovali, ţe sa práve stali dospelými. 

Uţívali si svoju novú slobodu a voľnosť. Ani jeden z nich ešte 

netušil, aké dobrodruţstvo ich čaká.  

 Jedného dňa sedel Richard v lese a čítal si knihu. Niečo ho vyrušilo. 

Odtrhol oči od knihy a čo nevidí... Neveril vlastným očiam, keď pred sebou uzrel 

svojho starého dobrého známeho čarodejníka Tabrona. „Neverím, ţe si prišiel,“ 

povedal Richard na privítanie.  

„Prišiel som,“ odvetil Tabron, „aby som sa ťa opýtal, či ideš so mnou alebo tu 

budeš sedieť a čítať ako taký bifľoš.“ 

„Idem s tebou,“ odvetil Richard, hoci nevedel ani kde. Vošli do dediny, kde sa 

Richard stretol s priateľmi: „Chalani, pozrite, kto je tu! Tabron!“ 

„Rád vás vidím.“ uvítal sa s nimi čarodejník. 

„Aj my teba. Čo ťa sem privádza?“ zvedavo sa pýtali Richardovi priatelia. 

„Neprišiel som na návštevu, prišiel som tu kvôli tej retiazke, ktorú ti dal tvoj 

dedko, Richard. Máš ju ešte?“ vysvetľoval dobrý čarodejník.  

„Áno,“ odvetil súhlasne Richard, „prečo?“  

Tabron odvetil: „Rozpoviem vám jeden príbeh. Túto retiazku zostrojilo samotné 

zlo. A tá retiazka kolovala z rodu do rodu, aţ sa dostala k Baltazárovi, ktorý mal 

v pláne dobyť celý svet. Skoro sa mu to podarilo, keby nebolo tvojho dedka. 

Baltazár prišiel o svoju retiazku, ktorá mu dodávala väčšiu silu. Spolu s retiazkou 
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prišiel i o väčšinu svojho územia. Napokon ušiel. No nedávno sa vrátil a 

uniesol princeznú Fionu. Nikdy by sa to nestalo, keby kráľ Adrián 

nepodcenil Baltazárovu moc.“ Tabron sa odmlčal. 

„Prečo je princezná taká vzácna?“ pýtali sa ho zvedavo 

chlapci.  

„Kráľ Adrián dal vyrobiť retiazku dobra, ktorú daroval svojej 

dcére. Baltazár ju preto uniesol. Hovorí sa, ţe ak sa retiazka zla 

dostane k retiazke dobra, zlo ovládne svet na ďalších päťdesiat 

rokov. Zachrániť svet môţe len tvoja retiazka zla a vyvolený.“ Tabron sa 

znovu obrátil na Richarda. 

„Tak ja ti ju dám,“ ponúkol retiazku Richard  dobrému čarodejníkovi Tabronovi. 

„Nie, ja si ju nemôţem zobrať. Nie som vyvolený, ale ty, Richard, ty si.“ 

„Ja? Nie som vyvolený! Nemám ani meč, neviem ani bojovať!“ bránil sa 

neveriacky Richard. 

„Máš predsa ten meč po dedovi. To je ten meč, ktorým tvoj dedo porazil 

Baltazára.“ 

„A čo my?“ ozvali sa nedočkavo Richardovi priatelia. 

„Vy pôjdete s ním!“ Tabron sa obrátil k Arturovi a podal mu meč, obrátil sa 

k Nikolasovi a podal mu luk so šípmi a dýku.  

„Pôjdeš s nami?“ spýtal sa čarodejníka Richard. 

„Nie. Stretneme sa aţ na Poničej skale. Dávajte si dobrý 

pozor, Baltazár uţ vyslal svojich bojovníkov, aby mu 

priniesli retiazku zla. Chce svoju moc rýchlo získať naspäť. 

Takţe rýchlo choďte a dávajte veľký pozor na retiazku!“ 

 Chlapci sa dlho prehovárať nedali, rýchlo sa po 

Tabronových slovách vydali k Poničej skale. Najprv vošli do 

temného lesa, v ktorom sa kedysi hrávali. Tam uvideli jedného 

z temných vojakov čarodejníka Baltazára. Schovali sa, aby ich 

nepočul. Chceli nepozorovanie ujsť a pokračovať v ceste na Poničiu 

skalu. Temný bojovník ich spozoroval a spoznal i retiazku na 

Richardovom krku.  
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„Daj sem tú retiazku, ty decko jedno!“ zvolal výhraţne na Richarda.  

„Nie!“ odváţne odporoval Richard.  

„Tak si ju zoberiem sám!“ vyskočil a chytil Richarda za krk. Chcel mu strhnúť 

retiazku. 

„Pusť ho,“ ozval sa Nikolas a namieril luk na temného vojaka. Temný vojak videl, 

ţe nemá na výber a pustil Richarda. Rýchlo si vytiahol meč a chystal sa zaútočiť. 

Vtedy uţ bol pripravený do boja Artur so svojím mečom. Temný vojak bol ale 

veľmi silný, odhodil Artura i Nikolasa ako pierko a obrátil sa k Richardovi. 

„Kde som to skončil? Jáj, tú retiazku mi daj!“ znovu rozkázal a popritom ju 

skoro Richardovi strhol z krku, keď naraz za sebou začul neznámy hlas:  

„Skús bojovať s niekým rovnocenným!“ Zo stromu zoskočil nejaký muţ a pri 

dopade na zem temného vojaka zabil.  

„Kto si?“ spýtal sa prekvapene Artur. „Som Adam, posiela ma Tabron. Mám vás 

ochraňovať. Vám odkazuje, ţe sa stretnete v Adriánovom zámku.“ vysvetlil 

neznámy. „Ako ti môţeme veriť?“ opýtal sa Nikolas. „Zabil som temného vojaka, 

aby som vás ochránil,“ namietal Adam. „To nestačí. Mohol ťa poslať hocikto, 

moţno ten, kto chce retiazku,“ neverili mu chlapci. 

 Rozhovor rýchlo ukončili blíţiaci sa temní vojaci, ktorých chlapci 

s Adamom zazreli v diaľke. „Teraz si vyberte sami, buď pôjdete so mnou alebo 

budete musieť bojovať so všetkými tými temnými vojakmi, ktorí prichádzajú,“ 

navrhol im. 

„Dobre, ideme s tebou!“ zvolali napokon chlapci a rozbehli sa po jeho stopách. 

Beţali najrýchlejšie ako vedeli. Po hodnej chvíli uţ temných vojakov nebolo vidieť. 

Vydýchli si. Chceli si oddýchnuť, ale Adam im to nedovolil. Musia pokračovať aţ 

do Adriánovho zámku.  

 Pri zámku sa chlapci znovu Adama, ktorý nechcel vojsť dovnútra, opýtali: 

„Prečo nemôţeme ísť dnu?“ „Nie, môţu nás tam čakať temní bojovníci. Pôjdeme 

inam, oddýchneme si, vyspíme sa a potom sa rozhodneme, čo budeme robiť 

ďalej,“ prezrádzal plán Adam. Ráno im Adam vysvetlil, ţe Tabron mu dal jeden 

týţdeň, aby z nich urobil rytierov a vycvičil ich. A tak chlapci začali poctivo 

trénovať a cvičiť, učili sa ovládať svoje zbrane a brániť sa pred útokmi. Na konci 
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týţdňa chlapci ovládali všetko, čo potrebovali, aby porazili Baltazára a jeho 

temných vojakov. Vrátili sa k Adriánovmu zámku, vošli do jednej malej 

miestnosti v zámku, kde ich čakal Tabron so samotným kráľom Adriánom. 

Zvítali sa. Tabron kráľovi predstavil chlapcov a Richard dal kráľovi retiazku: „Tu 

je veličenstvo, retiazka zla, zoberte si ju a zachráňte princeznú a svet.“ Kráľ si 

zobral retiazku, zavesil si ju na krk a chlapcom prikázal: „Schovajte sa 

a nestrácajte nádej. Verte, ţe s retiazkou porazíme Baltazára.“ Chlapci sa chceli 

ísť práve schovať, keď do miestnosti vtrhol Baltazár. Zreval: „Retiazku!“ Ale 

retiazku mu nikto nechcel dať. Strhol sa boj. A hoci Baltazár sa nebil čestne, 

pouţil pri boji aj čiernu mágiu, chlapci sa statočne bránili. Objavil sa Adam. 

Prišiel chlapcom pomôcť, ale Baltazár si ho všimol a vboril mu meč do pľúc. 

Adam z posledných síl stihol vyrieknuť: „Tabron!“ a zamdlel. Keď to uvideli 

chlapci, ešte urputnejšie zaútočili na Baltazára. Baltazár 

odolával a všetko cielilo k tomu, ţe tento boj vyhrá. Naraz sa 

zjavil Tabron a kráľ Adrián. Adrián s Baltazárom viedli 

strašný boj, ale Baltazár bol silnejší a Adriana porazil. 

Zranil ho. Nikolas, ktorý to videl, sa neudrţal, natiahol 

luk a šíp a vystrelil do Baltazára. Trafil Baltazárov meč, 

ten mu vyletel z ruky. „Ty malý škriatok!“ zanadával 

Baltazár, zohol sa pre svoj meč, aby zabil Nikolasa, ale vtom 

sa pred ním zjavil Adriánov meč, ktorý drţal v rukách 

Richard. Bodol. Baltazár sa zdvíhal i tak, akoby nič necítil. 

Richard zdvihol ruky aj s mečom nad hlavu a celou silou 

zaťal... Baltazár prišiel o hlavu. „Je mŕtvy!“ zvolali chlapci 

a zaradovali sa. „Ste hrdinovia! Zachránili ste svet!“ 

prebrali sa kráľ Adrián i Adam napokon.  

 Princezná bola zachránená, Baltazár 

mŕtvy. Dobro zvíťazilo nad zlom a všetci sa 

radovali. A náš príbeh sa skončil. 

Dovidenia nabudúce! 

Richard Hruška, 7.D 
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Nadprirodzený prenasledovateľ 

 Bol raz jeden pokojný deň, v piatok 13. O pol jednej sme boli 

v reštaurácii na obede. Bolo tam plno ľudí. Sadol si k nám dosť čudný 

nesympatický muţ. Trocha mu svietili červené oči a na líci mal jazvu.                                                                         

 Vychutnávali sme si jedlo. Zrazu tomu muţovi zabehlo a kašľal. Robil 

to dosť dlho. Bolo to fakt čudné a nechutné. Stalo sa niečo nepríjemné. To 

kašľanie stále pokračovalo. Muţ uţ asi nemal sily a odpadol. „Asi sa 

zadusil,“ skonštatoval som. Oco vyskočil a začal ho oţivovať. Mama mu 

pomáhala. Zazdalo sa mi, ţe chlap ţmurkol... Nie, to som si asi len myslel. 

Oco išiel po vodu a medzitým pri chlapovi zostala mama. Otočila sa za 

otcom a vtedy som uvidel, ako „mŕtvy“ chlap schytil maminu kabelku. 

Zareagoval som a zakričal: „Mami, pozor, aha!“ Prebehla sekunda, muţ sa 

rýchlo zvrtol a ušiel z reštaurácie. My sme sa vrátili k stolu, rýchlo sme 

dojedli a napokon smutní odišli. 

 V aute otec zavolal na políciu: „Dobrý deň, hlásim krádeţ 

v reštaurácii Mňam na ulici Mestská 32. Mojej ţene ukradli kabelku, 

v ktorej bolo 15 eur a kľúče od záhrady. Navyše tá kabelka je iba týţdeň 

stará! Muţ mal ryšavé vlasy...“ opisoval otec zlodeja. 

„Ďakujeme za informácie, budeme po ňom pátrať, keď ho 

chytíme, ozveme sa vám, aby ste ho identifikovali.“ 

 V sobotu sme sa boli prejsť v lesoparku. Na 

lavičke sedel muţ, ktorý sa vyzeral ako ten zlodej 

z reštaurácie. Mal som pocit, 

akoby nás nenápadne sledoval. 

Postavil sa a šiel pomaly za 

nami. Keď som sa otočil, robil, sa, 

ţe niečo hľadá v lesíku. Na chvíľu sa mi 

stratil z dohľadu. Pri našom návrate 
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domov 

som 

znovu 

uvidel. 

Obchádzal 

nás, znovu sa otočil a šiel za nami... 

A potom sa mi znovu stratil. Večer o pol 

deviatej išli rodičia na chvíľu k susedom na 

návštevu. Díval som sa na telku. Vtom náš pes začal 

náhle na záhrade štekať. Pozrel som sa z okna a pri 

bráne stál zas ten „prenasledovateľ“ z lesoparku a zlodej z reštaurácie 

v jednej osobe. Chcel do nášho psa hodiť kameň, ale netrafil sa. Trafil totiţ 

lampu na dvore, tá sa rozbila. Na ulici stálo policajné auto. Patrilo 

ocinovmu známemu policajtovi. Vedel som jeho číslo, tak som mu zavolal 

a povedal mu, o čo ide. Hneď nato som, samozrejme, zavolal rodičom. 

Zatiaľ stihol „zlodej – prenasledovateľ“ preskočiť plot v záhradke. Ale to 

nemal robiť! Zo zákruty sa vyrútila polícia a z druhej strany rodičia. 

Prenasledovateľ chcel nejako utiecť, no uţ sa mu to nepodarilo. Policajti 

mu dali putá. Dostane, vraj, päť rokov natvrdo. 

 Mame sa vrátila kabelka. Má v nej kľúče, ale tých 15 eur v nej uţ 

nebolo. Keď som tak o tom všetko večer uvaţoval, napadla mi jedna 

skutočnosť. Tomu muţovi svietili oči. Videl som to. Myslím, ţe to asi nebol 

človek, ale nadprirodzená bytosť. Navyše sa mne i mame o ňom celý 

týţdeň snívali nočné mory. Fuj! Také niečo uţ nechcem nikdy v ţivote 

zaţiť! 

 

Lukáš Červený, 7.C    
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O odváţnej dcére 

 

 Kde bolo, tam bolo, bola jedna malá dedinka. V tej dedinke bol 

spravodlivý richtár. Mal krásnu manţelku a spolu mali dievčatko Katarínu. 

 Katka bola veľmi láskavá a milá a rada kaţdému pomohla. Všetci ju 

mali radi. Katka mala šťastný ţivot, ale dlho to netrvalo. V jeden 

nešťastný deň Katkina mama zmizla. Richtár a Katka boli veľmi smutní. 

O niekoľko rokov prišla do dedinky madam Anastázia. Od začiatku sa 

vedelo, ţe je to bosorka. Richtára zakliala, aby sa do nej 

zamiloval. Nakoniec mali svadbu.  

Richtár často odchádzal do 

mesta, ktoré bolo veľmi ďaleko a 

niekedy bol preč aj celé mesiace.  

Takţe Katka bývala sama 

s Anastáziou. Lenţe Anastázia 

nemala rada deti a Katku uţ vôbec nie, a 

preto sa ku Katke správala ako k slúţke. Katka nič 

nemohla povedať svojmu otcovi a ani ľuďom navôkol, lebo 

Anastázia sa jej vyhráţala.  

 O niekoľko rokov z Katky vyrástla pekná deva. Anastázii to veľmi 

prekáţalo, a preto ju nútila obliekať sa do starých dotrhaných šiat, aby 

vyzerala ako ţobráčka a málokto ju spoznal, keď chodila po dedine. 

Nastala krutá zima. Anastázia si v duchu hovorila: ,,Je pravý čas sa tej 

chudery Katy zbaviť. Pošlem ju do lesa v noci, keď bude tá najväčšia zima, 

aby nazbierala drevo a pošlem ju len v tých otrhaných šatách, ktoré 

nosieva. A ešte k tomu jej nedám ani lampášik!“ A tak sa aj stalo. Keď 

bola tá najhoršia víchrica, poslala Katku do lesa. Katka sa triasla ako osika. 

Ţiadne drevo nemohla nájsť, nič nevidela a k tomu bolo všetko zasypané 
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snehom. Uţ nemohla urobiť ani jeden krok, keď 

sa zrazu dostala do časti lesa, kde vraj boli rôzne 

magické stvorenia. Kaţdý sa tam bál vkročiť 

okrem Katky. Vţdy bola zvedavá, čo tam je. A 

vtom uvidela svetielka rôznych farieb, ktoré sa 

pribliţovali k nej. Keď uţ boli svetielka pri nej, uvedomila 

si, ţe sú to malé víly. A jedna z nich tenučkým hláskom 

hovorí: ,,Poď s nami! Tam, kde ťa zoberieme bude 

teplo, jedlo a...“,,Nehovor jej, čo tam všetko je, nech sa 

nechá prekvapiť!“ nahnevane jej do reči skočila druhá 

malá víla. A tak išla Katka s nimi. 

 Onedlho boli na tom mieste. Bolo tam teplo a nebol 

tam ţiadny sneh, takţe tam rástla tráva. A všetko svietilo. Boli tam aj 

neposlušní škriatkovia a stromy, ktoré hovorili a iné magické bytosti. Malé 

víly ju zoznámili s ich kráľovnou, ktorá bola kráľovnou lesa, ale Katka v 

nej spoznala svoju maminku. Rýchlo sa objali. Obidve boli také šťastné, ţe 

aţ plakali. Navzájom si všetko vyrozprávali. Kráľovná povedala: ,,Katuška 

moja, natrhaj si tieto kvetinky, splnia ti tvoje tajné ţelania.“ Katkina 

mama zobrala jednu z kvetiniek: ,,Chcem, aby Katka mala najkrajšie šaty 

na svete!“ Okolo Katky krúţili svetielka a keď dokrúţili, mala na sebe 

krásne šaty. ,,A teraz ty,“ povedala Katke. ,,Mamička, mne sa uţ moje 

ţelanie splnilo! Môţem ťa zasa vidieť. Ale jedno by sa našlo... Vráť sa 

domov so mnou. Musíš pomôcť ockovi a všetkých oslobodiť od tej bosorky 

Anastázie!“ naliehala na ňu Katka. „Ale moja, moje miesto je tu! 

Nemôţem odísť!“povedala smutne kráľovná. ,,Vaše veličenstvo, môţete tu 

chodievať kaţdý deň aj s Katkou,“ navrhol škriatok. A tak sa aj stalo. 

Katka s mamou odišli do dedinky. Vyhnali zlú bosorku a čary nad otcom 

sa rozplynuli. Od tých čias ţili šťastne aţ naveky.      Grétka Trpišová, 7.C 
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Keď sa rodia prozaici 

 

Pretransformovanie pôvodného ţánru 

vytvorili Lea Kurtíková a Dominika Singerová, 6.B 

 

Išli hudci horou 

 

 Išli hudci javorovou horou. Našli 

krásne javorové drevo. Chceli si z neho 

spraviť kríţ. Povedali si: „Iba ho 

zotnime a zo sebou vezmime.“ 

 Prvý raz zaťali, íverček vyťali.  

Druhý raz zaťali, do krvi preťali. Tretí raz zaťali, dievčenský 

hlas počuli. „Nie som ja drevo javorové, ale  

som ja dievča richtárovo. Do kostola som išla, neskoro som 

prišla. Mamka ma zakliala, aby ako kameň 

ostala. Vy hudci, choďte pred mojej mamy 

vráta a tak jej zvestujte, ţe som sa  

ruţenec modlila.“ A hudci išli. 

 „Tento kríţ je z vašej Aničky. Toto je podstavka,  

vašej dcérky hlávka. Toto sú klinčeky z jej bielych prstôčkov.“ 

Keď to mamka počula, tak ku kríţu beţala.  

„Ach, vy hudci smutní, choďte vy preč, choďte! Ţiaľ mi 

nerobte! Veď ja ho dosť mám, ţe Aničku nemám.“ 

 A napokon sa Anička stala svätou...   
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Zajac a jahody 

 Bol krásny slnečný deň, v lese dozrievali lesné 

jahody. Mravce si jahody nosili do mraveniska. Zajko 

ležal na slniečku. Mravce sa ho pýtali: „Zajko, prečo 

nezbieraš aj ty jahody?“ Odpovedal, že sa mi nechce a že 

sa bude celý deň opaľovať.  

 Prišiel večer a noc. Zmenilo sa počasie. Začal fúkať 

vietor, rozpršalo sa. Nastala aj búrka. Ráno, keď sa zasa 

vyjasnilo, zajko sa zobudil a dostal chuť na jahody. 

Naraz ale zistil, že všetky jahody sú popadané 

a rozpučené od silného dažďa.  

 Smutne sklonil hlavu a ľutoval, že bol včera lenivý. 

Ponaučenie: Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. 

Mirko Májek, 6.A 

 

Zajac na výlete 

 Raz jedného dňa sa zajac vybral na výlet. Po 

ceste stretol mačku, psíka a ropuchu. Chceli ísť 

s ním. Zajac sa rozhodol, ţe so sebou zoberie mačku 

a psíka. Ropucha sa pýtala, prečo aj ju nezoberie. Zajac 

odvetil: „Škaredé ropuchy ku mne nepatria.“ A tak išli 

ďalej. Zrazu stretli hladného vlka. Vlk 

ich chcel zjesť. Mačka a pes 

rýchlo utiekli. Zajac zostal sám. Zbadala ho 

ropucha a rýchlo mu išla na pomoc. Pomohla mu 

a vlk rýchlo utiekol. 

Ponaučenie: Nesúďme podľa vzhľadu. 

Kristián Remiš, 6.A 
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Hlúpy oslík 

 Jedného pekného slnečného dňa pozvala ovca 

oslíka a ostatné zvieratká na oslavu na lúke. Oslík si 

pár dní pred oslavou kúpil nové tenisky, pretoţe 

staré mal uţ špinavé. Keďţe je na lúke veľa blata, otec 

mu vraví: „Daj si radšej gumáky, lebo budeš mať po nových teniskách!“ 

Lenţe oslík si nedal povedať a obul si svoje nové tenisky. Zatiaľ, čo sa oslík 

a zvieratká zabávali, oslík si ani neuvedomil, ţe na lúke je naozaj blato 

a on má obuté svoje nové čisté tenisky...Prišiel domov so sklonenou hlavou 

a otec sa ho pýta: „Čo sa ti stalo?“ Oslík nariekal, ţe si na tú oslavu 

napokon vzal nové tenisky, ktoré uţ ako nové nevyzerajú. Bol nešťastný, 

ţe neposlúchol otca, ktorý mu radil, aby si obul radšej gumáky.  

Ponaučenie: Daj na rady starších.                        Sofia Radolcová, 6.D 

 

Vojna 

 Na brehu jednej rieky ţili kmene. 

Ľudia kmeňa ţijúci na hornom toku 

rieky lovili ryby. Ich lov strašne kalil 

vodu. Ľudia z kmeňa, ktorí ţili na 

dolnom toku tejto rieky sa sťaţovali, ţe 

majú neustále zakalenú vodu a nemôţu ju piť. Ale ľudia 

z horného toku začali vodu kaliť ešte viac. Vraveli, ţe nebudú trpieť 

hladom len preto, aby ľudia z dolného toku mali čo piť. Medzi kmeňmi sa 

rozpútala vojna. Bojovali tri roky a nakoniec všetci v tej vojne 

pomreli...Keby spojili svoje sily a dohodli sa, mohli v pokoji a v mieri ţiť 

ďalej na oboch tokoch rieky.  

Ponaučenie: Vţdy je lepšie sa dopredu dohodnúť, ako konať neuváţene. 

Andrej Vangel, 6.D 
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Boháč a chudák 

 Kedysi ţil jeden boháč vo veľkom dome 

a vedľa v dome ţil chudák. Boháč bol chamtivý 

a chudákovi nechcel nič dať. Takţe chudák sa 

ţivil omrvinkami zo zeme. Boháč si z chudáka 

spravil otroka.  

 Chudák drel vo dne, v noci a bol vysilený. Po rokoch ťaţkej práce si 

konečne postavil malý domček. Boháč sa začal báť, ţe by mohol byť 

bohatší ako on. Ohovoril a udal chudáka. Chudáka zavreli do mestskej 

klietky, a tak znovu nemal nič.  

 Po smrti sa chudák dostal do krajiny pokoja, kým boháčovi do 

krajiny strachu a tmy. Prosil o odpustenie, ale keďţe ho nikto nepočul, 

nemohol mu nikto pomôcť. 

Ponaučenie: Ţi v dobre a dobro sa ti vráti. 

Adrián Ondrišík, 6.D 

 

Bájka o veveričke a orechu 

 Bola raz jedna milá a pekná veverička, ktorá si 

skákala od stromu ku stromu. Bola veľmi hladná, a tak 

sa rozhodla hľadať si oriešky. Naraz jeden oriešok 

uvidela. „Fuj, aký si škaredý!“ zvolala. „No, 

dovoľ!?“ odvrkol oriešok, „ja nie som škaredý!“ 

„Ale si! Si celý zafúľaný od blata, deravý 

a obúchaný!“ Oriešok sa bránil: „Ak mi neveríš, tak 

ma ochutnaj a zistíš, aký som dobrý... Aţ ušká si 

budeš oblizovať!“ Veverička oriešok ochutnala. Taký výborný ešte nikdy 

nejedla. 

Ponaučenie: Nesúď tovar podľa obalu            Simona Pekarová, 6.D 
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Bájka o ţihľave a fialke 

 Jedného krásneho slnečného rána 

v ovocnom sade spŕchla rosa. Hneď ako sa 

studené kvapky rosy dotkli lístka ţihľavy, tak sa 

prebudila a bola pripravená pracovať. O pár hodín neskôr sa zobudila 

i fialka. Nevedela si vynachváliť, aký krásny sa jej sníval sen: vďaka nej 

vyrástlo farebné pole plné fialiek. Neustále ţihľave opakovala, aké sú jej 

lístočky krásne a jemné. Nikto také na lúke nemá. 

 O pár mesiacov neskôr prišla jar a všetko 

rozkvitlo. Fialka sa stále vychvaľovala a pred 

ţihľavou vyvyšovala. Ţihľave neostávalo nič iné, len 

počúvať a počúvať. 

 Raz sa okolo sadu prechádzala skupinka detí, 

ktorá si robila venčeky z kvietok. Odtrhli aj krásnu 

fialku. Kričala na ţihľavu, prosila ju, aby ju zachránila. Ale ţihľava ju uţ 

nemohla počuť. Deti doplietli vence. Beţali domov a venčeky zahodili za 

plot. Fialka aj s ostatnými kvietkami počas noci zvädla.  

Ponaučenie: Nemáme sa povyšovať, všetci sme si rovní. 

Klaudia Barillová, 6.D 

O tráve a stromoch 

 Ţili raz tráva a dva stromy. Stromy boli veľmi pyšné, ale tráva bola 

skromná. Ignorovala ich, keď sa jej smiali, ţe je slabá a ţe ju kaţdé zviera 

pošliape, ale oni sú silné a nič len tak nezničí. Takto to trvalo asi štyri 

roky. A potom prišla veľká búrka. Do jedného stromu trafil blesk. Zhorel. 

Tráve sa nič nestalo, bola len mokrá. 

Ponaučenie: Nesúď knihu podľa obalu. 

Siptáková Natália, 6.D 
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Mucha a pavúk 

 Jedného krásneho rána sa zobudila malá muška. 

Táto muška bola ale veľmi pyšná. Na dnešný deň sa 

veľmi tešila, išla si totiţ kúpiť nový klobúk. Keď vstala 

z postele, rýchlo sa umyla a uţ aj stála pri dverách, obula sa a vyletela 

z domu. Neďaleko uvidela pavúčiu sieť. Povedala si, ţe snáď nemôţe byť 

nikto taký hlúpy, aby sa do nej chytil, keď ju je vidno. 

 Keď priletela do blízkeho obchodu, pyšne povedala predavačke, aby 

jej podala klobúk, ktorý videla vo výklade. Tento 

klobúk sa jej veľmi páčil a kúpila si ho.  

 Vyletela z obchodu a pýšila sa 

klobúkom, ako dobre v ňom vyzerá. 

Ako si tak poletovala, vôbec si nevšimla, ţe letí priamo do pavúčej siete. 

Klobúk – neklobúk, muška skončila v bruchu hladného pavúka. 

Ponaučenie: Pýcha predchádza pád.               Bonifác Belák, 6.D 

O prefíkanej líške 

 Hlboko v lese ţila jedna líška. Mala krásnu srsť 

a spokojne si naţívala, keď tu z kríkov vybehol malý 

sivučký zajačik. Líšku hneď napadlo, akoby si na ňom 

pochutnala... Začala sa mu pekne tenkým hláskom 

prihovárať: „Aký máš krásny noštek a krásnu srsť!“A nenápadne sa 

k nemu pribliţovala. Zajačik však nebol hlúpy a smial sa, ţe jeho líška 

neokabáti a ţe vie, ţe ho chce zjesť.  

 Líška však prefíkane kaţdé ráno vyčkávala na tom istom mieste. Raz 

zajačik nedával pozor a pozabudol, ţe líška stále striehne a vyčkáva... Líška 

vyskočila z kríkov a zajačika zjedla. 

Ponaučenie: Oplatí sa vyčkať na správnu príleţitosť a nevzdávať sa. 

Lea Koričárová, 6.D  
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Vlk a volavka 

 Ako je známe, vlky sú paţravé. Istý vlk 

sa pchal paţravo rybami, aţ zrazu zhltol kosť. 

Tá mu uviazla v krku. Vlk si myslel, ţe je po ňom. 

Keď zrazu priletela k vode volavka. Vlk začal mávať 

labami a volať na volavku. Prosil ju, aby mu pomohla, pretoţe mu vbehla kosť do 

krku. Volavka natiahla zobák a strčila mu ho krku. Vytiahla mu ho z krku 

a čakala na vlka, kým dostane dych. Vlk volavke vďačne poďakoval. Volavka si 

myslela, ţe dostane nejaké ryby. Vlk sa nahneval a zoţral ju. Ponaučenie: Za 

dobrý skutok nečakaj odmenu.  

Nevedelová Eliška, 6.D 

Dva medvede 

V jedno nádherné popoludnie sa dva medvede, najlepší 

priatelia, vybrali na malú prechádzku. Vykračovali si 

lesnou cestičkou. Prišli na malebnú 

čistinku. Vtom zbadali na 

neďalekom strome obrovský úľ. 

Obaja sa oblizli. V bruškách im 

škvŕkalo, ale úľ bol obklopený bzučiacimi bojovnými 

včelami. Kaţdý medveď rozmýšľal, ako sa čo 

najrýchlejšie a najbezpečnejšie dostať k medu. Obaja si 

chceli uchmatnúť, čo najviac medu len a len pre seba. 

Prvý medveď sa pomaly zdvihol, priplazil sa k úľu a... 

Roj včiel sa naň vrhol... Len tak-tak sa stihol ukryť do 

spadnuté kmeňa stromu.  

 „A teraz je med len môj!“ pomyslel si druhý, 

trpezlivejší medveď a skočil rovno k úľu. Roj včiel sa naň vrhol... Len tak-tak sa 

stihol ukryť i on do spadnutého kmeňa stromu. A čo nevidí? Druhého medveďa. 

Medvede sa na seba pozreli a vzdychli si a začali vymýšľať plán.  

 O chvíľu si uţ obaja pochutnávali na sladkom chutnom medíku.  

Ponaučenie: Viac hláv, viac rozumu.      Ninka Šibíková, 6.D 
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Králik a lasička 

 Králik bol ranné vtáča. Vstával priskoro, lebo za 

rána bola trávička veľmi šťavnatá. Vybehol zo svojho 

domčeka na rúbanisko. Chvíľu sa obzeral, čo zje, aţ 

napokon zazrel čistinku s najzelenšou a najšťavnatejšou 

trávičkou. „To si pochutnám,“ povedal zajačik a hneď sa pustil do jedla. 

Lenţe na čistinku prišla aj lasica. Kým sa králik kŕmil, lasička vošla do jeho 

domčeka. Králikov domček sa jej uţ dávno veľmi páčil. „Tak, konečne 

mám domček!“ vykrikovala lasička.  

 Králik, keď sa najedol, chcel sa vrátiť do svojho domčeka, lenţe ten 

bol zavretý. „To je predsa môj domček!“ 

rozkrikoval sa. „Ak neodídeš, poviem celému lesu, 

aká si zlodejka!“ „Mám nápad,“ ozvala sa lasička, 

„poďme za vlkom, ten nás rozsúdi.“ A tak sa 

pobrali za vlkom. Lenţe i vlk bol veľmi prefíkaný. 

Najprv si ich vypočul a potom im povedal, nech idú bliţšie k nemu, ţe ich 

nepočuje. Vlk sa nahol a oboch zoţral...Ponaučenie: Kde sa dvaja bijú, tretí 

vyhráva.                                                 Nevedelová Ľubka, 6.D 

 

Slimák a korytnačka 

Stretli sa raz slimák a korytnačka. Neboli to veľkí 

kamaráti. Slimák sa posmieval korytnačke, ţe je rýchlejší. Preto sa 

rozhodli usporiadať preteky. Súboj sa začal. Slimák nahodil ţivotné šprinty 

a korytnačka, naopak, išla svojím tempom. Vyzeralo to, ţe slimák vyhrá, 

ale... Uvidel ho havran a uniesol ho. Korytnačka dorazila do cieľa prvá 

a slimák sa pobral na druhý svet...Ponaučenie: Keď sa niekomu posmievaš, 

tak sa ti to vráti. 

Trizuljak Tomáš, 6.D 
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Jeleň a dva vlky 

 Stádo jeleňov kaţdý deň chodilo k napájadlu cez les. 

Ako-tak raz išli, všimli si ich dva vlky. Vyhliadli si mladého 

jeleňa a na odľahlú cestičku nanosili byliny. Jeleň sa od stáda 

vzdialil a spadol do jamy. Vlky sa však o úlovok nechceli medzi 

sebou deliť. „Bol to môj nápad chytiť mláďa! Je môj!“ kričal prvý. 

„Ja som stádo videl skôr ako ty! Patrí mne!“ štekal druhý. Medzi vlkmi sa 

strhol boj. Hrýzli sa a driapali jeden z druhého srsť. Vyľakaný jeleň sa 

medzitým vydriapal z jamy a utiekol k svojmu stádu. Aţ keď bol preč, 

vlky si všimli, ţe ďalší boj je zbytočný, 

pretoţe prišli o korisť.Ponaučenie: Kde sa 

dvaja bijú, tretí víťazí. 

Cingeľová Zuzka, 6.D 

Myš a vlk 

V lese si raz radostne poskakovala malá 

myška. Chcela si nazbierať ostruţiny na 

koláč. Keď prechádzala okolo močiara, 

šmykla sa a spadlo doň. Myška piskľavo volala o pomoc. Pribehli k nej 

lasica a zajac. Bahno pohlcovalo myšku hlbšie a hlbšie. Zvieratká jej 

prisunuli konár, o ktorý sa zachytila. Celú situáciu pozoroval vlk, ktorý sa 

len smial. Netušil, ţe i on bude potrebovať pomoc. Pytliaci rozostavili po 

lese veľa pascí, zachcela sa im koţa vlka. A práve tento vlk sa do jednej 

z nich chytil. Vlčie kvílenie počula myška. Pribehla, rozhrýzla sieť a vlk sa 

jej poďakoval. Začal sa jej pýtať, prečo to urobila, keďţe on jej 

nepomohol. Myška odpovedala: „Verím, ţe aj v tebe je 

niečo dobré.“ Vlk jej sľúbil, ţe ju bude ochraňovať 

a navţdy ostanú dobrými priateľmi.   Ponaučenie: Kaţdý 

by si mal pomáhať, dobrý aj zlý.       Eva Ďurošková, 6.D  
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Zaujalo nás 

Novoobjavené zvieratá 

 

YETI KRAB 

 Prečo práve ,,yeti“, pýtate sa? 

Toto meno získal vďaka 

svojim chlpatým 

klepetám. Chĺpky sú 

jemné a tento krab je 

jediným vlasáčom 

medzi kôrovcami! Tieto 

chĺpky pouţíva na čistenie 

zdochlín, ktoré sú jeho potravou.  

 

 

OPICA MICHAEL JACKSON 

 Tento zvláštny druh opice pochádza z Mjanmarska, volá sa 

Rhinopithecusstrykeri, miestni mu hovoria jednoducho Jacko. Tvár opice 

bola odhalená rok po smrti Michaela Jacksona. Dokonca aj rysy tejto 

opičky sa podobajú na Michaela Jacksona. 
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HOROROVÁ OSA 

 Bola objavená minulý rok na ostrove 

Sulawesi. Je 4- násobne väčšia ako 

normálna osa. I čeľuste jej prerastajú 

beţné rozmery, sú akoby vytlačené z úst. 

Ide o lietajúce monštrum, ktorému sa vyvinuli čeľuste pre 

všetko, na čo potrebuje aplikovať smrtiaci jed zo zadku. 

 

KOSTNATÁ KREVETA 

 Tento objav sa podaril na juţnom pobreţí 

Kalifornie. Kostnatá kreveta dostala svoj názov 

podľa jej priesvitného tela, ktorá má hrôzostrašnú podobu. 

Váţi pribliţne tak ako mucha. Jej celková dĺţka je 3,3 mm. 

 

OLINGUITO 

 Názov olinguito získal 

mäsoţravý cicavec, ktorého 

domovom je americký kontinent. Je 

to plachý nočný ţivočích, ktorý ţije 

prevaţne v korunách stromov. Farba 

jeho hustej srsti je hnedo-čierna. Ţiví sa 

ovocím a hmyzom. Je to neuveriteľné, no je to najmenšia medvedíkovitá 

šelma. Váţi len okolo 900 gramov! Ţije v nadmorských výškach cez 1500 

metrov.                                                              Petra Mindeková 
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Medzinárodné dni 

 

 Na svete existujú okrem Medzinárodného dňa detí, 

otcov, matiek aj iné zaujímavé dni. Napríklad: 

v januári: 

10.1. - Medzinárodný deň tuleňov a veľrýb 

20.1. - Medzinárodný deň tučniakov     

vo februári: 

2. 2. - Svetový deň baţín 

11.2.- Svetový deň nemocných 

13.2. - Svetový deň rádia 

30.2.- Svetový deň omylov v kalendári 

v marci: 

6. 3. - Deň jódu 

11.3.- Európsky deň mozgu 

20.3. - Svetový deň vrabcov, Svetový deň šťastia    

21.3. - Svetový deň zdravého spánku 

22.3. - Svetový deň vody     
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v apríli: 

1.4.- Svetový deň vtáctva 

4.4.- Svetový deň mrkve     

11.4.- Deň boja proti hluku 

16.4.- Medzinárodný deň hlasu 

29.4.- Medzinárodný deň tanca 

v máji: 

2.5.- Medzinárodný deň vtáčieho spevu 

13.5.- Svetový deň koktejlov 

25.5.- Medzinárodný deň stratených detí 

30.5.- Európsky deň susedov 

v júni: 

8.6.- Svetový deň oceánov         

21 6.- Deň kvetov, Medzinárodný deň trpaslíkov, Európsky deň hudby 

v júli:  

2.7.- Svetový deň UFO           

6.7.- Svetový deň bozkov           

7.7.- Deň čokolády               

15.7.- Svetový deň gumových medvedíkov     

20.7.- Deň lízaniek 

v auguste: 

2.8.- Deň suchého zipsu 

13.8.- Deň ľavákov 

29.8.- Európska noc pre 

netopiere     

v septembri: 

19.9.- Deň, keď hovoríme ako 

piráti      
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v októbri: 

9.10.- Svetový deň pošty      

15.10.- Svetový deň dedinských ţien 

16.10.- Svetový deň chrbta, Svetový deň proti McDonald´s 

17.10.- Svetový deň úrazov 

v novembri: 

16.11- Deň poézie 

21 11 - Svetový deň 

televízie, Svetový deň 

pozdravov 

25.11 - Deň bez 

nákupov     

v decembri: 

1112.- Svetový deň 

hôr, Svetový deň 

detstva   

Petra Mindeková 
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Najčudesnejšie zákony sveta 

 V Číne je protizákonné zachrániť topiaceho človeka. Povaţuje sa to za 

zásah do jeho osudu!? 

 V Indiane ľudia nesmú ísť do kina, divadla alebo ísť električkou 

najmenej 4 hodiny po zjedení cesnaku!? 

 V americkom meste Carmel(Kalifornia) nesmú muţi opustiť dom, pokiaľ 

im topánky nepasujú k obleku!? Kto to len kontroluje? 

 V Tennessee nesmiete vlastniť tchora a spať počas šoférovania auta!? 

 V Severnej Karolíne sa zakazuje na verejnosti falošne spievať!? 

 Slobodné ţeny na Floride nesmú v nedeľu skákať padákom a zároveň sa 

tu nepovoľuje venčiť krokodíly!? 

 V štáte Idaho sa zakazuje chytať ryby z chrbta ţirafy!? 

 V Memphise ţaby nesmú kvákať po desiatej hodine večer!? 

 V štáte Vermont si nemôţete pískať pod vodou!? 

 V Kalifornii nemôţe ţiadne auto bez vodiča prekročiť rýchlosť 60km/h!? 

Tieţ je tam nelegálne jesť pomaranče vo vani!? 

 V Idahu je trestné sa počas dňa neusmievať!? 

 V Londýne je zakázané zomrieť v snemovni parlamentu a vstúpiť doň 

v rytierskom brnení!? 

 V Miami nesmiete napodobňovať zvieratá!? 
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 V Alabame sa nesmie preváţať na motorovom člne po vozovke!? Taktieţ 

je tam zakázanénosiť umelé fúzy, mohli by náhodou niekoho rozosmiať!? 

 V Conecticute je zakázané prejsť ulicu po rukách!? 

 V Chicagu platí zákaz obedovať v horiacom dome!? 

 V Ohiu je prísny zákaz opiť rybu!? 

 Vo Švajčiarsku je trestné, keď nahlas zavriete dvere od auta!? 

 Vo Francúzsku sú nedôverčiví voči popolníku. Povaţujú ho totiţ za 

vraţednú zbraň!? 

 V USA je tieţ zakázané olizovať ţaby alebo si sadať na korytnačky!? 

 Na Aljaške je zakázané urobiť si selfie s ľadovým medveďom!? 

 Ako suvenír z Arizony si určite neberte kaktus, za jeho odrezanie by ste 

dostali aţ 25 rokov väzenia!? 

 V štáte Arkanasas je nezákonné zle vysloviť jeho názov!? 

 V Kansase je neprípustné hádzať noţe do muţa v pruhovanom obleku!? 

 V Kentucky dbajú o čistotu, cudzinci sa tam musia umývať aspoň raz 

do roka!? 

Kristína Bárdyová, 8.B 
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Potopené mesto 

Pozostatkom mesta Curon v Ríme je 

zvonica vyčnievajúca z modro-zelenej 

vody. Kostol s vyčnievajúcou veţou pochádza 

zo 14. storočia. Pokojne sa môţete aj po jazere prejsť alebo si prezrieť veţu 

zblízka. Jedna legenda hovorí, ţe v zimnom období je moţné započuť smutné 

kostolné zvony, ktoré márne zvolávajú obyvateľov z mesta. V skutočnosti boli 

uţ v 18. storočí odstránené.  

 Jazero je hlboké 22 metrov. Vyniklo vďaka švajčiarskej firme, ktorá 

v 1947 ponúkla 30 miliónov švajčiarskych frankov za stavbu priehrady. 

Obyvatelia protestovali proti týmto plánom, no nepodarilo sa im mestečko 

zachrániť. Celkom 163 domov bolo zatopených. Priehrada má dnes dĺţku 

415m a výšku 28m. 

 Toto mesto zmizlo pod hladinou uţ pred 60 rokmi. Toto miesto sa podobá 

na výjav z knihy o Atlantíde. Svojou rozlohu 6,6km2 je najväčším jazerom 

v Alpách, leţí v nadmorskej výške 1000m a je napájané riekami Adiţe, 

Rojenbach a Korlinbach.  

Petra Mindeková, 8B 
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6 najstrašidelnejších miest v Európe 

1. Kaplnka lebiek v Poľsku  

 Je dielom českého 

kňaza, ktorý kosti 

zbieral dlhých 18 rokov 

a zhromaţďoval ich 

v kaplnke. V pivnici pod 

dvierkami sa nachádza 

asi 20 000 kostier 

a v kaplnke asi 3000 

lebiek. V okolí kaplnky sa našli viaceré masové hroby ešte z obdobia epidémie 

cholery.  

 

2. Mesto Pripjať v Černobyle 

 Označované ako mesto duchov. Mesto bolo zničené počas jadrovej 

katastrofy. Na pohľad vyvoláva skutočne husiu koţu. Mesto začalo navštevovať 

viac turistov, keď sa 

v posledných rokoch 

zníţila miera radiácie. 

Zostalo tam však všetko 

tak, ako to tam jeho 

obyvatelia v roku 1986 

nechali. 
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3. Zámok Miranda v Belgicku 

 Zámok bol počas druhej 

svetovej vojny obsadený 

nacistami a neskôr sa z neho 

stal sirotinec. Od roku 1992 

nie je obývaný. Zámok je 

dnes obľúbeným miestom 

lovcov záhad. Vo vnútri sa 

nachádza mnoţstvo detských 

hračiek a bábik.  

 

4. Starý ţidovský cintorín v Prahe 

 Turisticky 

najatraktívnejší 

cintorín na 

svete. Najstarší 

náhrobok 

pochádza z 15. 

storočia. 

Napriek tomu, 

ţe areál bol 

postupne 

rozširovaný, jeho plocha dostačujúca nebola a zosnulých pochovávali v desiatich 

vrstvách nad sebou.  
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6. Kapucínske katakomby v Taliansku 

 Ukrývajú viac neţ 

8000 múmií. Z pôvodne 

rádového pohrebiska pre 

zosnulých mníchov sa 

neskôr stal prominentný 

cintorín. Pre turistov sú 

dnes katakomby veľkým 

lákadlom, predovšetkým 

kvôli balzamovaniu tiel. Pozornosť priťahuje hlavne múmia dvojročnej Rosalie 

Lombard, ktorá vyzerá, akoby spala. 

 

6. Ostrov Paveglia pri 

Benátkach 

 Nazývaný aj ostrov 

smrti. Fungoval 

predovšetkým ako 

nemocnica pre ľudí 

nakazených morom. Viac 

ako 160 000 ľudí tu našlo 

smrť. Posielali sem aj 

nešťastníkov leprou (malomocenstvom). V roku 1922 tu postavili psychiatrickú 

liečebňu, v ktorej pacient vyhodil lekára z najvyššej veţe, a tak rozšíril 

štatistiky obetí.                                             Anička Stankovičová, 8.B 
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Netradičné športy 

Rope skipping 

 Rope skipping je vlastne 

skákanie cez švihadlo, netradičným, 

ale zábavným spôsobom v rytme 

break dancu, hiphopu, aerobicu 

a gymnastiky. Tento šport posilňuje vašu kondíciu, rozvíja tvorivosť, koordináciu 

tela, pohybovú zdatnosť, prácu v tíme i rytmus. Popularitu má tento šport u detí 

aj dospelých. Ak vás toto zaujalo, pridajte sa k zdruţeniu CRAZY JUMP 

a vyhrávajte súťaţ za súťaţou! 

Ladder Golf 

 Dve golfové loptičky sú spojené povrazom. Takzvaný ,,bolas“ sa potom 

hádţe na trojstupienkový rebrík. Kaţdý vodorovný stupienok má daný počet 

bodov. Pri hodení „bolu“ na niektorý zo stupienkov rebríka, získate body. Za 

najvyšší stupienok 3 body, za stredný stupienok 2 a za najniţší 1 bod. Neţ 

začnete hrať, je potrebné, aby ste boli od rebríka 5 krokov. Počas jedného kola 

hádţete 3 „bolasy“. Na začiatku sa 

hodí minca, ktorá určí, ktorý hráč 

alebo tím začne. Výhodou tohto 

športu je, ţe je dovolené rozptyľovať 

protivníka, napríklad rôznymi 

zvukmi. Nesmie však dôjsť 

k fyzickému kontaktu! 
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Petanque 

 Cieľom tejto hry je dostať veľké kovové gule čo 

najbliţšie k malej drevenej guli. Najprv sa hodí malá, 

drevená guľa a aţ potom veľká, kovová. Petanque je 

známy aj ako Petang. Je to jedna z najlepších, no 

strategicky náročných relaxačných hier. V tejto hre 

prehráva to druţstvo, ktoré má kovovú guľu ďalej od 

drevenej guľôčky. Najväčšiu popularitu si tento šport 

získal vo Francúzsku, kde sa kaţdý rok konajú 

majstrovstvá sveta v Marseille. Zaujímavosťou tohto športu je, ţe sa hral uţ 

v období starovekého Grécka. 

 

Naháňanie syra 

 V tejto súťaţi sa 

súťaţiaci ţenú za 4-

kilogramovým syrom. Syr je 

odštartovaný zo strmého 

kopca menom Cooper´sHill. 

Nevýhodou je, ţe sa 

kaţdoročne zraní pri 

súťaţení niekoľko účastníkov. 
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Súťaţ plačúcich detí 

 Súťaţ 

plačúcich detí má 

vyše 400 rokov. 

Organizuje sa 

kaţdú jar 

v Japonsku 

v Tokiu. Mladí 

oteckovia 

a zároveň zápasníci sumo sa snaţia svoje dieťa čo najskôr rozplakať tým, 

ţe robia rôzne ksichty  alebo zvuky. Hovorí sa, ţe táto súťaţ prináša deťom 

pevné zdravie.  

 

Hádzanie pudingom 

 Svetový šampionát sa koná 

v Anglicku, druhú nedeľu v septembri. 

Hráč má tri pokusy, s ktorými musí hodiť 

puding čiernej farby zabalený do 

dámskych pančúch tak, aby zhodil čo 

najviac yorkshirských pudingov zo 6-

metrovej plošiny.  
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Extrémne ţehlenie 

 Sami to radšej 

neskúšajte! Tento šport patrí 

k najnebezpečnejším 

a najšialenejším športom na 

svete. Vymysleli ho Briti. 

Stačí 

len 

zobrať svoju ţehličku a ţehliacu dosku na 

najnebezpečnejšie miesta, ktoré existujú. Nadšenci uţ 

ţehlili počas lezenia na hory, na kanoe, počas lyţovania 

a snowboardingu, na obrovských sochách, uprostred 

cesty, počas zoskoku s padákom, počas bicyklovania, či 

pod ľadom v zamrznutom jazere.  

Petra Mindeková 

Nosenie manţelky 

 Tento šport vznikol vo 

Fínsku. Podstatou súťaţe je, ţe 

muţ svoju manţelku nesie na 

chrbte. Ţena musí váţiť 

najmenej 49kg. Pre bezpečnosť 

má prilbu. Muţ nesie ţenu na 

chrbte cez trať, ktorá má dve 

prekáţky a meria 253,5 metra. 
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Preteky na posteliach 

 Tento šport sa odohráva v meste Knaresborough 

(v Anglicku). Posteľ musí mať 4 kolesá a má byť 

vyzdobená podľa určitého motívu. Súťaţiaci musia 

mať aj povinné vybavenie: klaksón, prilbu a záchrannú 

vestu pre pasaţiera. Trať je dlhá 3km, vedie cez kopec 

a rieku, ktorú je potrebné prejsť. Takţe posteľ musí 

vedieť plávať. 

Grétka Trpišová, 7.C 

 

Zimné športy 

Skijoring 

 

Človek je ťahaný na 

lyţiach za 

zvieraťom, či uţ za 

koňom alebo psom 

cez nehostinný 

terén vo vysokej rýchlosti (aţ 80 kilometrov za hodinu). 

 

Yukigassen 

 Je to obrovský súboj 

v guľovaní. Dva tímy so 7 členmi 

sa naháňajú na upravenom 

ihrisku.  
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Wokracing 

 Preteky na bobovej dráhe na 

jemne upravenom čínskom woku. 

Jazdci často prekračujú rýchlosť 

aj 100 km/hod., takţe, ak sa 

niečo pokazí, pokazí sa to veľmi... 

 

Snowkayaking 

 Človek potrebuje len kajak, 

pádlo a poriadnu dávku šialenstva. 

Sneţní kajakári letia dolu najstrmšími 

kopcami iba s pádlom v ruke. Rýchlosť 

sa pohybuje okolo 60 km/hod.  

 

Snowsurfing 

Je podobný windsurfingu, ale 

namiesto brázdenia vĺn, 

jazdíte po lúkach, poliach alebo 

zamrznutých jazerách.  
 

 

 

Icecrossdownhill 

 Jazdci s korčuľami sa rútia 

dole šikminami a skokmi pri rýchlosti 

aţ 70 km/hod. Naráţanie, 

podkopávanie a podvádzanie nie sú 

povolené, ony sú očakávané.  

Kristína Bárdyová, 8.B 
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Kuchyne sveta 

Francúzska kuchyňa 

- vo svete je preslávená svojou originalitou, vysokou úrovňou prípravy 

a servírovaním jedál, pestrosťou jedálneho lístka i vzhľadom a chuťou 

pokrmov. 

Ţabie stehienka: 

Slimáky: 

 

 

 

 

 

 

Dusené mušle: 
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Thajská kuchyňa 

- jedlá v Thajsku sú často veľmi štipľavé. Vyuţívajú sa v nej hlavne 

rôzne korenia a bylinky.  

Thajské rezance – Padthai: 

 

 

 

 

 

 

Škorpióny: 

 
Larvy a hmyz: 
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Zvláštne jedlá z rôznych kútov sveta 

Chobotnica, ktorú jedia za ţiva – Kórea 

 
Vypráţané tarantuly 

 
Octový koláč 

 

Ktoré by ste ochutnali?  

Kristína Bárdyová, 8.B 
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Zasmejme sa 

Vtipy 

1. Ide blondínka do obchodu a hovorí predavačovi: 

,,Kúpim si tento počítač.” 

Predavač: ,,Ja vám ho nepredám.”  

Na druhý deň príde blondínka opäť  

do obchodu,  

dá si parochňu a pýta si zase to isté. 

,,Vy ste blondínka?” pýta sa predavač. 

,,Ako ste vedeli?” 

,,Toto je totiţ mikrovlnka.” 

 

2. Chuck Norris dokáţe svojmu nepriateľovi odtrhnúť hlavu a hodiť mu ju 

do tváre. 

3. Viete, čo majú hluchonemí po hádke? 

Svalovicu. 

4. Viete, čo je vrchol alkoholizmu?Keď 

opitý slimák netrafí domov. 

5. Viete, čo majú spoločné záchod a 

kniţnica?Kaţdý tam zanechá svoje dielo. 
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6. Akú tabuľu nemoţno zavesiť na úrad práce? Nezamestnaným vstup 

zakázaný. 

7. Kedy pípne kura naposledy?V supermarkete pri pokladni. 

8. Logická otázka: Ak sa muţ oţení, ţena sa omuţí?   

9. V škole sa katechét pýta: „Čo robil Noe po potope?“ 

Deti odpovedajú: „Sušil sa.“      

10. ,,Pán doktor! Stále ma len poklepkávate, vyšetrujete a vôbec sa ma 

nespýtate, ako sa vlastne cítim!" hovorí pacientka doktorovi. ,,Tak, ako sa 

cítite?" spýta sa lekár. ,,Ani sa nepýtajte." odvetí pacientka.   

      Petra Mindeková  
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