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 Najväčší meteorit Hoba váži 60 ton a objavili ho v Namíbii v roku 1920. 

 Najchladnejšie miesto vo vesmíre sa nachádza v hmlovine Boomerang   a teplota sa  tu po-

hybuje okolo -272,16 °C 

 V apríli 1947 bola zmeraná najväčšia slnečná škvrna, ktorá pokrývala 10 miliónov km2. 

Svojou rozlohou by mohla pokryť viac ako 100 zemegulí. 

 Najvzdialenejšia galaxia sa nachádza v súhvezdí Panny a je od Zeme vzdialená 13 miliárd 

svetelných rokov. 

 Najbližšia galaxia k našej planéte je trpasličia galaxia Antlia. Od centra našej galaxie je 

vzdialená 50 000 svetelných rokov.  

 Veľkosť slnečnej sústavy: 

 Planéty sú rozložené v rovine  okolo Slnka v priestore  s priemerom 6 miliárd km. Ak 

 by guľa s priemerom 60 cm bola  Slnko, potom Merkúr by bol veľký ako zrnko maku a 

 vzdialený 27  m. Hrášok by predstavoval Zem vo vzdialenosti 7 m. Jupiter by  bol  veľ

 ký ako pomaranč  vzdialený viac než  300 m a Pluto, veľký  ako  špendlíková hlavič

 ka, by  bol vzdialený 3,5 km.  

 

Nina Zemková, IX.A 

ZAUJÍMAVOSTI Z  

ASTRONÓMIE 

CESTOU—NECESTOU Z 1. STUPŇA 

Vyrazili sme o ôsmej, smer Čierny Balog na dvoch autobusoch. Z Čierneho Balogu nás odviezol 

vláčik ( Čiernohorská lesná železnica) do lesníckeho skanzenu Vydrovo. Vláčik kedysi vozil ma-

lebnou dolinou Čierneho Hrona drevo, dnes vozí turistov a povozil aj nás, natešených zvedavcov. 

Vláčik nás doviezol až do lesníckeho skanzenu Vydrovo, kde sme sa počas krásnej prechádzky 

lesom mohli niekoľkokrát zastaviť a prečítať si na náučných tabuliach zaujímavosti o lese. No naj-

dôležitejším exponátom múzea bol samotný les. Počasie nám prialo, nikomu sa nič nestalo a výlet 

sme si skutočne užili ako sa patrí :).    

 pani uč. Janka Maliariková  



CHODIACE JEDLO ALEBO 

NÁVOD NA PRÍPRAVU 

SLÁVNOSTNÉHO OBEDA 

 

Jedného dňa som chcela prekvapiť mamu a uvariť jej výnimočne chutný obed. Rozhodla 

som sa pripraviť guláš, 

Povyberala som na linku všetky suroviny: cibuľu, mäso, soľ, korenie, zemiaky, paradajky 

a papriku  

Vybrala som hrniec a varechu a... Keď to prichystané ingrediencie zbadali, rozutekali sa 

preč.  

„Kde bežíte?! Stojte!“ vykríkla som. Oni sa len pousmiali a ďalej si tekali po svojom. Odra-

zu boli naozajstné, živé, mali  ruky a nohy, malilinké ušká, očká a nošteky. Celá zhrozená 

som utekala aj s hrncom za nimi. Paradajky hrali v mojej izbe bowling. Cibuľa sa pred nimi 

zvliekala zo šupky až bola celá nahá a ja som na ňu pohoršene zvolala: „ Už aj sa obleč 

a šup do hrnca!“ 

Papriky využili vaňu na hranie golfu a zo sifónu  si urobili golfovú jamku. Zemiaky sa od 

smiechu pučili na kašu a mäso ma malo na saláme. Vyškieralo sa na mňa blanitým úsme-

vom najviac ako vedelo.  Korenie sa kotúľalo zo stola, soľ sa vysypala, všade vládol  chao-

tický vládca Neporiadok. 

Už som sa začínala obávať, čo mi povie mama, len ručičky sa hodinkách sa škodoradostne 

ponáhľali. 

A vtom zazvonil budík a ja som bola šťastná, že to bol len zlý sen. Odvtedy veľkú chuť na 

guláš nemám.  

 

Simona Sabadínová, VI.A  



LIST DO AGENTÚRY  

SPLNENÝCH SNOV 
Vážené vedenie Agentúry splnených snov,   

  píšem Vám  list o tom, kde by som chcela žiť v budúcnosti alebo ako si budúcnosť predstavujem. 

  V mojich predstavách preletujú lietajúce autá a stroje času, ale to je až tá ďaleká budúcnosť, no však 

my sa vráťme do tej bližšej, ktorú by ste mohli pre mňa premeniť na realitu tohtoročného leta. Bližšia bu-

dúcnosť môže byť aj o hodinu alebo zajtra (to je výzva pre Vás, pretože ja som pripravená vycestovať 

hneď a zaraz). Budúcnosť je vtedy, keď nevieme čo nás čaká (nebojte sa, ja sa bude tváriť veľmi prekvape-

ne), alebo si to môžeme priať a robiť všetko preto, aby sa to splnilo.  

Ja osobne si v najbližšej budúcnosti želám, aby  prijemné slnečné leto, počas ktorého by som zažila som 

veľa zábavy a dobrodružstiev či už s rodinou alebo s kamarátmi. Chcela by som navštíviť Anglicko, kon-

krétne zahmlený Londýn, alebo Machu Picchu. Londýn by som chcela navštíviť preto, lebo to mesto ma 

fascinuje od veľkolepej histórie cez   Londýnske oko či  Big Ben. Chcela by som navštíviť Buckinghamský 

palác, pretože tam býva kráľovná a je to miesto, ktoré sa určite oplatí navštíviť a potrkotať si s kráľovnou 

pri čajíku. A na Machu Picchu by som chcela ísť kvôli čarovnej  prírode, kde by na mňa zo všetkých strán 

dýchala voľnosť a tajuplnosť. Voľnosť mám totižto veľmi rada spoznávam nové veci. A keď sme teda pri 

tej voľnosti,  chcela by som precestovať celý svet. Spomeniem pár krajín a dôvodov pre ktoré by som tam 

chcela ísť. Tak začnem Ekvádorom. Ekvádor by som chcela navštíviť kvôli domčeku na strome 

s hojdačkou a výhľadom na stále aktívnu sopku. Ďalej by som po-

kračovala Ukrajinou. Tú chcem navštíviť kvôli Tunelu lásky. Je to 

v podstate železničná trať uväznená v listoch stromov. Ďalším je 

Francúzsko, konkrétne Paríž. Tam by som chcela navštíviť nepreko-

nateľnú Eiffelovku. Následne by som cestovala do Egypta pozrieť 

sa na pyramídy a povoziť sa na ťavách. Potom napríklad Čína. Tam 

by som sa poprechádzala po Veľkom čínskom múre. A bodkou za 

mojím dobrodružným výletom by bolo osvieženie pri Niagarských 

vodopádoch.  

A na záver by som chcela, aby zavládol na celom svete mier 

a pokoj, aby sa cestovateľské sny nás všetkých mohli premeniť na  

skutočnosť 

                                                                                              

S pozdravom Simona Piovarčiová z VI.A          



POZNÁŠ VÝZNAM SLOVA? 

1. Pookriať 

A) napraviť 

B) vzpružiť sa 

C) rozmazať 

2. Almara 

A) skriňa 

B) žena 

C) stôl 

3. Diškurovať 

A) kričať 

B) smiať sa 

C) debatovať 

4. Drobizg 

A) darebák 

B) puberťák 

C) malé dieťa 

5. Haruľa 

A) slovenské jedlo 

B) pneumatika 

C) čiapka 

6. Nabobtnať 

A) zmenšiť 

B) uraziť sa 

C) napučať 

7. Šafáriť 

A) učiť sa 

B) hospodáriť 

C) klamať 

8. Vicišpán 

A) kuchár 

B) roľník 

C) zástupca župana 

 

9. Šnuptichel 

A) zátka 

B) vreckovka 

C) peňaženka 

10. Papľuh 

A) dieťa 

B) nadávka 

C) paplón 

11. Dedovizeň 

A) dedičstvo 

B) dedkov vtip 

C) zákerná vec  

12. Ťapša 

A) utierka 

B) plech na pečenie 

C) vreckovka 

13. Ríteš 

A) stôl 

B) varecha 

C) štrúdľa 

14. Krispán 

A) košeľa 

B) vianočný stromček 

C) farár 

15. Mokrica 

A) voda 

B) utierka 

C) morka 

16. Piglajz 

A) žehlička 

B) práčka 

C) pec 

1B, 2A, 3C, 4C, 5A, 6C, 7B, 8C, 9B, 10B, 11A, 12B, 13C, 14B, 15B, 16A 



Som Sofia, chodím do základnej školy, ktorá stojí u nás, v malej osade, ktorá má veľký názov NA KON-

CI SVETA... Plno ľudí tam u vás hovorí, že Zem koniec nemá. Ale to nie je vôbec pravda, keďže existu-

jeme. Stará mama mi rozprávala, že kedysi dávno boli naši predkovia Vikingovia. Najprv som tomu ne-

verila, ale potom, keď mi to potvrdila každá babka v našej osade, tak som tomu uverila a verím tomu aj 

dodnes.  

Od svojho narodenia som posadnutá zbieraním skál a kúskov kostí, ktoré sú bežne pohodené na vyso-

kých pohoriach. Tuším, že sa to u vás volá archeológia. Viem to preto, lebo som si fakty o vás riadne na-

študovala z dedkovho denníka, pretože môj dedko ako dvadsaťročný cestoval po svete na nádhernej 

plachetnici, ktorá sa volala Silver Star, čo je v preklade strieborná hviezda, no nanešťastie sa úplné celá 

rozbila v našej lagúne. Všetkým nám to bolo veľmi ľúto, pretože to bola jediná loď, ktorú sme dokázali 

postaviť. Ale jej názov stále visí u nás na stene a každá návšteva, hoc je už na odchode, aj tak ostane eš-

te ďalšiu hodinu, pretože dedkovo rozprávanie  o našej plachetnici  nemá konca kraja.  

Aj v našej škole je rozprávanie o Silver Star pravidelná rutina pred vyučovaním a keďže žiaci by vedeli 

fakty o nej aj o polnoci, niet sa čo diviť, že ruky hlásiacich sa detí nevypichnú pani učiteľke oči. Cítila 

som sa veľmi hrdo, že sa učí o histórii našej rodiny . Keď ma učiteľka vyvolala a ja som celú hodinu pú-

tavo rozprávala, tak mala otvorené ústa (čakala som, že jej odpadne sánka) a okamžite mi  vyryla  os-

trým kameňom do tabuľky číslo jedna. Radovala som sa ako malá, že som dostala práve z dejepisu jed-

notku.  Doma sme to poriadne oslávili a na počesť mojej múdrosti  sme dve hodiny zbierali kokos, 

a potom sme s neho pili kokosové mlieko (moje obľúbené).       

Tak ja už budem pomaly končiť milý denník ozvem sa ti 

keď budeme mať u nás v osade znova niečo nové... 

 

Saška Vyšná, VI.A 

 

NA KONCI SVETA  



NAŠE SLOVENSKO 

Slovensko naše je krajina,  

Ktorú milujeme, tu žijeme,  

No nie vždy o nej všetko vieme, 

keď v škole občas blicujeme. 

 

No keď sedíme v škole jak sa patrí, 

Vieme, že máme Vysoké, Nízke, Západné 

a Belianske Tatry.   

Manínska tiesňava, že je veľmi tesná  

a nad Váhom sa vypínajú Margita a Besná. 

Dvetisícšesťstopäťdesiaťpäť má Gerlach – 

márna sláva 

a hlavným mestom našej vlasti je Bratislava. 

Liptovská Mara či Zemplínska Šírava sú slo-

venské moria. 

Máme však aj krásne rieky čo rybami sa čeria.    

  

Najväčší je Dunaj a najdlhší Váh, 

No aj Hron, Nitra, Hornád či Torysa  

sú rieky, ktoré môžeme opísať. 

Tak dobre sa uč a buď rád,  

že už nie si žiačik zo škôlky  

a dávaj pozor na hodinách našej Holky! 

 

Matúš Hlad IX.A  

 



PÁR SLOV NA ZÁVER Z IX.A 

Za tých deväť rokov, ktoré som prežila na tejto škole, som zažila rôzne zážitky... smutné, veselé, vtipné 

a každý jeden z nich bude mojou súčasťou. 

Zo všetkého najradšej budem asi spomínať  na tento posledný rok, keď sme sa spájali do jednej triedy. 

Pamätám si, akoby to bolo len pred pár dňami, ako sme sa búrili, že s tou triedou nechceme byť. Že ich ne-

máme radi, že sa spolu budeme stále len hádať. 

Keď sme prišli prvý deň do školy, spojení do jedného kolektívu, nevedela som si predstaviť, ako s nimi 

zvládnem 10 mesiacov. A teraz? 

Čudujem sa, akou závratnou rýchlosťou to prešlo.  

Všetky spomienky, ktoré sa mi s nimi viažu, fotky, vtipné príhody, to všetko mi zostane navždy v pamäti. 

Aj keby som na nich chcela veľmi moc zabudnúť, nedá sa to. Proste to nepôjde, pretože sa stali kúskom zo 

mňa. 

Súčasťou tých deviatich rokov na tejto škole. 

Nejdem ďakovať len mojim spolužiakom za spoločné spomienky, ale aj učiteľom, za všetky vedomosti, kto-

ré nám napratali do hláv. 

Bolo to s nami ťažké, viem. Ale cez to všetko sme sa dokázali prebojovať do úplného konca s úsmevom na 

tvári, pretože VY ste nás tam dotiahli.  

A my sme Vám za to nesmierne vďační. 

Takže, milí učitelia, ďakujeme. A myslite na nás, aby sa  nám v živote darilo aspoň tak ako za tých uplynu-

lých deväť rokov. 

Patrí Vám veľké ďakujem! ♥ 

Ivana Halondžiaková 

 

Tento rok ubehol ako voda a priniesol plno nových zážitkov a skúseností. Bol pre nás nesmierne dôležitý, 

a aj keď možno na začiatku  všetko nedopadlo tak, ako sme chceli,  predsa sme to dobojovali až do konca. 

Monitor a prijímacie  skúšky  sú už úspešne za nami a všetci sa tešíme len na ten posledný deň. Sme radi, že 

sa posúvame do ďalšej kapitoly svojich vlastných ciest životom, a aj keď možno bude niekto v tento deň 

plakať, tak to nebudú slzy smútku, ale šťastia. Vzťahy medzi nami neboli vždy dokonalé, ale našťastie náš 

kolektív bol dobrý a nebolo možné ho len tak ľahko zničiť.  Všetci sme sa spolu snažili dobojovať až do 

konca. Na zážitky, ktoré som tu zažil  už nikdy nezabudnem a dúfam, že aj naďalej sa budeme stretávať. 

Teraz, keď už sa blížia posledné dni školského roka, rozmýšľame nad tým,  čo nás čaká ďalej v živote 

a nadšenie sa u nás strieda s obavami. 

Ľuboš Martiš 

 

Začínala som tu, na našej škole,  od 1. ročníka s tým, že neviem či zapadnem medzi nové deti. A teraz? Do-

tiahla som do až do 9. triedy. Síce to nebola prechádzka ružovou záhradou, ale stála za to. Zvládla som to 

hlavne kvôli ochotným učiteľom, dobrým kamarátom a najlepšej rodine. Veľa z nás prestúpilo do iných škôl 

a pomaly sa naše B-čko rozpadalo. Prišla 9. trieda, kedy sme sa mali spájať s Á-čkom. Nechceli sme to my, 



a spomienky, na ktoré si vždy rada spomeniem                                            .                                      

Ďakujem učiteľom, ktorí to s nami zvládli až do úplného konca, aj keď sme nie vždy boli milí a dúfam, že 

si na to raz s úsmevom všetci spoločne zaspomíname.  

Ivana Obrcianová 

  

Je to až neuveriteľné, že od tej doby, čo sme na túto školu nastúpili ako neskúsení prváci, ubehlo už deväť 

rokov. Už dávno nie sme tie malé, učiteľa poslúchajúce a poctivo sa hlásiace deti. Teraz sú z nás pätnásť-

roční a snáď rozumní ľudia, budúci študenti stredných škôl, gymnázií a učilíšť. Na tie roky plnenia povin-

nej školskej dochádzky môžeme už len spomínať. Čím sme boli starší, tým viac vecí sa nám nepáčilo, drzo 

sme svoje názory dávali najavo a odmietali pracovať na vyučovaní. Napriek tomu sme radi, že nás naši uči-

telia deväť rokov viedli a pomáhali nám na ceste plnej priepastí plných číslic, historických dát, prekážok 

z písmen a kaluží chemických látok.               

Hoci si to tak úplne nedokážeme predstaviť, 30. júna prestaneme byť žiakmi tejto školy. Zostáva už len 

chvíľa, než sa rozlúčime a naše mená už nebudú na zozname žiakov tejto školy.  Prežili sme tu deväť neza-

budnuteľných rokov a teraz sa každý z nás rozpŕchne inam. Odídeme, ale ostane v nás množstvo pekných 

spomienok, množstvo nových vedomostí, za ktoré vďačíme všetkým našim učiteľom.  

Filip Kojš 

 

Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych.  O okamihoch, z ktorých sa v  mysli utká-

va pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Všetky 

tieto slová by som nahradila jedným – škola. Za týchto deväť rokov nám táto škola ukázala, že život nie je 

jednoduchý, vždy sa v ňom nájde nejaká prekážka. Vy, milí učitelia, ste nás naučili tie prekážky prejsť ľah-

ko, aj keď s pár chybami.                                                                                                    Ale my sme sa nau-

čili aj niečo navyše, naučili sme sa ako vás oklamať a ako spraviť nevinné tváričky, keď sa niečo stalo, ale 

nie vždy to zabralo. Naučili sme sa bežnú vec, ako je odpisovanie od tých inteligentných jedincov, ale nau-

čili sme sa aj byť fér. Teraz nám ale život dal tú najhoršiu prekážku, musíme sa všetci rozlúčiť a ísť každý 

svojou cestou. Pre niektorých to bude veľmi jednoduché, ale pre niektorých to bude veľmi ťažké opustiť 

toľko spomienok. Pre mňa sa stala 9.A druhou rodinou. Zažili sme spolu veľa nezabudnuteľných chvíľ , ale 

aj veľké výmeny názorov, pri ktorých vždy chýbal len popcorn.  

A preto sa Vám chcem všetkým zo srdca poďakovať, hlavne však pedagógom, že ste  mali trpezlivosť 

a vždy ste pomohli aj s nemožnými vecami. Patrí Vám jedno veľké ĎAKUJEM.  

Natália Brziaková 

Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor! 

 

 

Nastal okamih, ktorý nám bude pripomínať naše detstvo. Dnes  sa v nás ozývajú spomienky na tých 

deväť rokov strávených na tejto škole. Od prvej chvíle, keď  sme prekročili prah tejto školy ako  nesmelí 

prváčikovia, od prvých čiarok roztrasených písmeniek abecedy, prvých slov či viet ste nám boli vy, milé  



učiteľky, oporou a poskytli ste nám ten najlepší štart do života. 

Aj keď sme dnes deviataci, ktorí zjedli všetku múdrosť sveta, chceli sme Vám z celého 

srdca poďakovať.  

Boli ste to predsa vy, ktorí nám dali cennú vec, čo sa nedá za nič kúpiť - vzdelanie. Na-

stal čas sa Vám  za to poďakovať, za pekné spomienky aj  za more skúsenosti, ktoré ste nám 

odovzdali. Za toleranciu však patrí osobitná vďaka Vám, naša pani učiteľka. Dodnes obdivuje-

me vašu obetavosť a ako oceľ pevné nervy. Máme na jazyku dve slova, ktoré hovoria za všetko: 

Ďakujem Vám.   

Denisa Haligardová  

SLOVENSKO 
Slovensko je môj rodný kraj 

Len dobre o ňom rozprávaj! 

Cudzie slovko sa v ňom skrýva 

Love -  láska, ktorá nezhasína. 

Dve pohoria sa tu nachádzajú  

na severe a na východe sa ukrývajú. 

Podobne sa nazývajú, 

Veľké a Malé Karpaty názov majú. 

  

Najdlhšia rieka je Váh, 

pramení v našich veľhorách. 

Ryby si v nej plávajú, 

rybári ich s vervou chytajú. 

 

Pramenitých vôd máme dosť 

Netečú len tak pre radosť. 

Kúpeľných miest je tu dosť, 

predlžujeme si v nich mladosť. 

Pekné zámky, veľké hrady 

Hrdo sa vypínajú temer 

z  každej skaly. 

Žili tam veľkí králi, 

Za ich duchom naša doba stále žiali. 

 

Pán Kiska Slovensko si stíska  

a pán Fico si už len píska. 

My sa len prizeráme  

kam miznú tie naše dane?! 

 

Minulosť máme bohatú 

ale budúcnosť  biednu. 

Už bolo toho dosť! 

My čakáme len na hojnosť! 

 

Jakub Piatka, IX:B 


