
                                                                                                                                               
 

                                                                          
                                                 

                      
                 

                                                                 
 

 

 

Časopis určený hybským školákom, učiteľom, rodičom a všetkým ostatným  

Číslo: 2/2021                Mesiac: Jún                       



 

Slovo na úvod 

 

Tento školský rok sme prežili skutočne netradične. Väčšinu času sme sa 

vzdelávali dištančne kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii. Ale aj napriek 

všetkému nám tento 2. polrok ubehol veľmi rýchlo a my môžeme bilancovať. 

V marci sme si pripomenuli mesiac knihy. Mnohí z vás sa ocitli aspoň na chvíľu 

„v roli spisovateľa“ a s tými najlepšími ukážkami z vašej tvorby sa stretnete aj na 

stránkach tohto časopisu. Ktovie, možno to niekoho z vás osloví natoľko, že sa 

bude venovať literárnej tvorbe aj naďalej a s jeho menom sa ešte v budúcnosti 

stretneme...  A aby som nezabudla, pribudla nám aj rubrika inzercia, v ktorej 

nájdete skutočne originálne vizitky. 

2. polrok sa niesol aj v období jari  a Veľkej noci. Naše chodby a nástenky 

v triede ožili farbami, jarnými kvetmi či veľkonočnou výzdobou.  

Konečne sa nám po dlhej dobe vrátili do školy aj žiaci 2. stupňa a s radosťou 

môžeme skonštatovať, že konečne to v našej škole „ožilo“ a aspoň na chvíľu 

„sa život vrátil do starých koľají“ (život, na ktorý sme boli zvyknutí ešte pred 

pandémiou). Znovu sa ozýval krik a hluk z tried, chodieb či školského dvora.  

Mesiac apríl sa niesol v znamení ochrany prírody a ekológie.  Prinášame vám 

zopár  tipov o tom, že byť ekologicky je „in“.  

Mesiac máj je už tradične venovaný našim mamám. Keďže nám situácia ani 

tento rok nedovolila realizáciu programu, naši žiaci vytvorili krásne kytice kvetov 

a blahoželania  na hodinách výtvarnej výchovy, aby ich mohli z vďačnosti 

a z lásky podarovať svojim mamám druhú májovú nedeľu.  

No a mesiac jún? Tak ako minulý rok, tak ani tento,  sa nekonal v rámci MDD 

Hybský trhák, ale bol presunutý na koniec júna. Posledný júnový týždeň sa zasa 

konali  výlety.  Veď naši žiaci si odmenu ako zvládli tento školský rok skutočne 

zaslúžili. Súhlasíte? 

 



 

 

Na tento školský rok budeme asi dlho spomínať a porovnávať. Dúfame, že 

sa už nebude opakovať. Všetkým prajem, „aby slovo „pozitívny“ zasa znamenalo 

niečo úžasné. Aby sa „testy“ robili iba v škole. Aby sa „izolácia“ robila iba na 

domoch. Aby sa „maska“ nosila iba na karneval a aby sa „odstup“ udržiaval iba od 

všetkého zlého a nie od seba navzájom.“   

                                                                                          Mgr. Mária Suranová 

 



 

Čo sme zažili...Od februára do júna 

 

Polročné prázdniny- 1. februára  boli (vzhľadom na epidemiologickú situáciu) 

zrušené. 

                                                

Konečne!  Po 4 týždňoch dištančného vzdelávania sa v pondelok 8. februára 

mohli žiaci 1.- 4. ročníka vrátiť do školských lavíc, aby mohli pokračovať 

v prezenčnej forme vyučovania. 

                                                   

Jarné prázdniny  boli v termíne od 15. februára do 19. februára 2021.  

Od pondelka 22. februára do školských lavíc zasadli iba žiaci 1. stupňa, aby 

pokračovali v prezenčnom  vyučovaní. 2. stupeň ZŠ a špeciálne triedy ŠPT A, ŠPT 

B pokračovali  naďalej v dištančnej forme vzdelávania.  

 



 

 

Začiatkom marca nám do školy pribudol „nový člen“. Pre rozvoj logického 

myslenia a celkovo k zlepšeniu vyučovania je veľmi efektívne používanie 

didaktických pomôcok v rámci vyučovania.  Niektorí žiaci už dostali možnosť  

vyskúšať si prácu s novým robotom Photonom, na hodinách informatiky a v rámci 

ŠKD. Táto didaktická pomôcka je technologicky najvyspelejším edukačným 

robotom. Je vybavený rôznymi snímačmi a žiaci si ho môžu sami aj 

naprogramovať- zadať mu trasu, ale aj kedy má zmeniť farbu, vydať rôzne 

zvuky...Robot učí žiakov jednoduchému programovaniu a logickému mysleniu.  

 

                                     

 



 

Od 15. marca 2021, so súhlasom zriaďovateľa, dostali možnosť prezenčne 

sa vzdelávať aj žiaci špeciálnych tried ŠPT A a ŠPT B.  

 

 V priebehu marca žiaci 2.A, navštevujúci ŠKD, dostali od pani 

vychovávateľky Mgr. M. Škerdovej za úlohu, aby do konca mesiaca nakreslili 

obrázok na tému Najkrajší obrázok z mojej najobľúbenejšej knižky“. Žiaci 

doniesli nádherné kresby a porota, pozostávajúca z pedagógov, mala skutočne 

náročnú úlohu vybrať tri najkrajšie obrázky. Víťazi najkrajších kresieb získali 

odmenu. 

                                             

 

 

 

 

 

 



 

Od pondelka 29. marca 2021 zostala 2.A trieda v dvojtýždňovej 

karanténnej izolácii a naši druháci sa počas tohto obdobia vzdelávali dištančne. 

 

 

1.apríl - 6. apríl 2021 bol termínom tohtoročných veľkonočných prázdnin. 

 

V dňoch od 7. apríla do 15. apríla prebiehal elektronický zápis budúcich 

prvákov. 

 

 



 

V pondelok 19. apríla sa konečne vrátili žiaci 8. a 9. ročníka do školy, aby 

pokračovali v prezenčnej forme vyučovania a o týždeň neskôr- 26. apríla aj žiaci 

5., 6. a 7. ročníka. 

Pandemická situácia sa vyvíjala priaznivo a už nebolo potrebné, aby sa žiaci 

a pedagógovia museli vrátiť k dištančnej forme vzdelávania. 

 

Vo štvrtok 22. apríla sme si pripomenuli Medzinárodný Deň Zeme. 

V priebehu celého týždňa na našej škole prebiehali rôzne diskusie na túto tému. 

Žiaci kreslili, lepili a vytvárali nástenky, týkajúce sa problematiky znečisťovania 

a ochrany životného prostredia. Nezostalo však iba pri teórii, ale aj k jej praktickej 

časti. Žiaci sa športovo obliekli, nasadili si rukavice a v rámci 1-2 vyučovacích 

hodín spolu s pedagógmi vyzbierali odpadky, ktoré našli pohodené v prírode. 

Takýmto spôsobom prispeli nielen ku zveľadeniu okolia našej školy, ale aj okolia 

dediny.  

 



 

 

 

Vytvorili žiaci 2. A triedy 

v ŠKD pod vedením p. 

vychovávateľky Mgr. M. 

Škerdovej 

 

Pri príležitosti Dňa ZEME deti z      

1. A triedy s pani vychovávateľkou 

Mgr. A Šuchtárovou v ŠKD prispeli 

svojou aktivitou a vyčistili zákutia 

od odpadkov  v našej obci. 

 

 

        Deň Zeme v 3. A triede 



 

Vo štvrtok 29. apríla sa 15 žiakov z 9.A zapojilo do súťaže KOMPARO, 

aby si preverili svoje vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky. Testy písali  

aj piati ôsmaci, ktorí okrem týchto dvoch predmetov si overili úroveň svojich 

vedomostí aj z dejepisu, fyziky a všeobecných predpokladov. 

                                           

 Od pondelka 3. mája dostal náš pedagogický kolektív „posilu“.               

Bc. Simona Žufajová nastúpila na pracovnú pozíciu ako pedagogická asistentka 

pre žiakov so  ŠVVP na 1. stupni. 

V pondelok 3. a 10. mája absolvovali naši deviataci prijímacie skúšky na vybrané 

stredné školy. 

Vo štvrtok 6. mája ZŠ s MŠ dostala riaditeľské voľno, z dôvodu prerušenia 

elektrickej energie.  

 

V piatok 14. mája sa 24 žiakov 2. stupňa ZŠ zapojilo do celoslovenskej súťaže 

Expert Geniality Show.  

 



 

V stredu 26. mája absolvovali žiaci 1. stupňa na posledných dvoch 

vyučovacích hodinách teoretickú časť účelového cvičenia a žiaci 2. stupňa 

zasa na posledných troch vyučovacích hodinách. Precvičili si civilnú ochranu, 

varovné signály, topografiu, ale aj zásady poskytovania prvej pomoci.  

Vo štvrtok 27. mája prišli žiaci spolu s učiteľmi do školy oblečení 

športovo, aby mohli absolvovať praktickú časť účelového cvičenia. Počasie sa 

nám vydarilo, a tak sa jednotlivé triedy spolu s učiteľmi  „rozpŕchli“ po okolí 

dediny, dokonca žiaci 2.A až na Farmu do Východnej. Po výdatnej prechádzke 

a praktickej časti v teréne čakal na nás v školskej jedálni guláš.  

 

 

 V pondelok 31. mája  prebehlo formou konzultácií rodičovské stretnutie 

rodičov s triednymi učiteľmi. 

 



 

                                                                       

 V utorok 1. júna bol  Medzinárodný deň detí. Bohužiaľ kvôli pandémii 

a obmedzeniam sa nemohol konať Hybský trhák, tak ako sme boli zvyknutí po 

minulé roky.  

 Na konci 2. vyučovacej hodiny sa nám zo školského rozhlasu prihlásili 

Kristína Mrlianová a Richard Ballon, aby pod vedením p. učiteľa Mgr. M. Orosa, 

priblížili žiakom základné informácie, čiže ako tento sviatok vznikol, jeho históriu či 

význam a v závere samozrejme nezabudli na blahoželanie. Počas veľkej 

prestávky čakalo na našich žiakov sladké prekvapenie, ktoré im rozdali ich triedni 

učitelia.  

 V piatok 4. júna  prebiehalo fotenie našich žiakov a pedagógov. Nechýbala 

spoločná fotka, ale žiaci mali možnosť sa odfotiť aj so svojimi kamarátmi či 

individuálne.  

 

V pondelok 21. júna naši deviataci so svojím triednym p. uč. Mgr. M. 

Orosom a s pedagogickým dozorom pod vedením p. uč. Mgr. D. Grieša 

absolvovali jednodňový výlet - túru na Veľké Hincovo pleso. 

 



 

Štvrtok 24. jún bol dňom koncoročných výletov: 

 1.A – opekačka 

2.A, 3.A, 4.A, 5.A - Kvačianska dolina  

            

   

3
.A

 - tried
a 

Mlyny - Oblazy 



 

 

Výlet do Kvačianskej doliny   

Autobus pred školou stál, 

náš výlet do Kvačian začal. 

Lesom sa príjemne šlo, 

slnko nás tak nespieklo. 

 

V Kvačianskej doline je krásne, 

dajú sa o nej písať básne.  

Zašli sme k mlynom Oblazy, 

desiatu nám skoro zjedli kozy. 

 

V potoku sme sa schladili, 

nanukom v bufete osviežili. 

Domov sme prišli šťastní, 

aký bol náš výlet úžasný.  

 

                                           5. A 

 

5. A 

 

 

 

 

 

 

 6.A - Žiarska chata 

7.A – Háj- Nicovô v Liptovskom Mikuláši 

 

 

 

 O 7:00 hod. sme už kráčali 

dolinou Vyvierania, túru 

nám spríjemňoval chlad 

skalnatej doliny a stále 

zurčiaca riečka Demänovka. 

Okolo 10 hod. sme sa 

dostali do Iľanovského sedla 

a potom nás už čakal zostup 

ku jaskyni Slobody, kde 

sme mali objednaný vstup 

na 12.00 hod. Tak sme mali 

možnosť pozorovať nielen 

vonkajšie, ale aj vnútorné 

krasové procesy v 

podzemných priestoroch a 

zároveň nás potešil aj 

príjemný chlad jaskyne. 

Výlet sme ukončili 

spoločným obedom. 
                   Mgr. Soňa Hladká 
 

8.A - turistika v Demänovskej doline 

 



 

9.A - túra na Solisko  

ŠPT A – opekačka, 28.06.2021 

ŠPT B – Rodný dom Kristy Bendovej v Kráľovej Lehote, 18. 06. 2021 

 

 

 

 

                                                                        

 

 
Dňa 24.6.2021 sa v 1.A triede 

konala "Slávnosť šlabikára".  

Kvôli pandemickej situácii bola 

netradičná, bez prítomnosti 

rodičov. Celý program bol však 

nakamerovaný a rodičia si budú 

môcť pozrieť video. Deti ukázali, 

čo sa naučili zo slovenského 

jazyka, matematiky a angličtiny. Po 

krátkom programe sa prítomným 

prihovoril pán starosta, ktorý 

deťom priniesol malý darček. Na 

koniec deti čakala chutná torta. 

Hoci bol tento školský rok náročný, 

prváci ho úspešne zvládli. Naučili 

sa čítať, písať a počítať a tešia sa 

do druhého ročníka. 
 

         Štvrtok 24. jún bol zároveň aj dňom, kedy naši prváci mali                                 

                                  Deň šlabikára 

 

 

 

 
 

Ako ten čas rýchlo letí ! Ani sme 

sa nenazdali a je tu lúčenie. 

Z ustráchaných prváčikov sú šikovní 

štvrtáci, ktorí sa naučili čítať, písať, 

počítať. Hravo zvládli vybrané slová,  ba 

aj násobilku. 

Dňa 28.6.2021 sa rozlúčili so svojou 

triednou, p. uč. Antalovou, ktorá ich 

viedla od 1. ročníka.  Nechýbali slová 

vďaky, ani sladká torta. 

Našim štvrtákom želáme veľa úspechov 

na 2. stupni.                                                

                                     Mgr. A. Antalová 

 

 



 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

V stredu 30. júna sa konalo slávnostné 

ukončenie školského roka a odovzdávanie 

koncoročných vysvedčení. 

                           

V piatok 25. júna 2021 sa konalo 

športové podujatie Hybský 

trhák organizované našou  školou. 

Na bežeckých tratiach  nad 

futbalovým  ihriskom čakali žiakov 

rôzne stanovištia so zaujímavými 

disciplínami. Všetkým triedam  sa 

darilo, či už v strieľaní zo 

vzduchovky alebo luku, lezení po 

tibetskej lávke alebo opičej dráhe. 

Žiaci hádzali „bagandžou“, 

vyskúšali si katapult, prepisovanie 

textu a iné tímové aktivity. Celé 

doobedie sa na nás usmievalo 

slniečko a aj my sme sa rozlúčili 

s príjemným pocitom z vydareného 

podujatia. Tešíme sa na ďalšie 

ročníky Hybského trháka.  

vyskúšali si katapult, 

prepisovanie textu a iné 

tímové aktivity. Celé doobedie 

sa na nás usmievalo slniečko 

a aj my sme sa rozlúčili 

s príjemným pocitom z 

vydareného podujatia. Tešíme 

sa na ďalšie ročníky Hybského 

trháka.  
  
                                                
                                              
 Mgr. J. Makarová 

 



 

 

 

 

MATEMATICKÉ SÚŤAŽE 

 V tomto školskom roku sme sa zapojili do viacerých matematických súťaží: 

Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Všetkovedko, Expert Geniality Show. 

Školské kolá väčšinou prebehli v 1. polroku. V 2. polroku nás čakali okresné kolá 

– online formou alebo prezenčne. 

 

VÝSLEDKY MATEMATICKÝCH SÚŤAŽÍ: 

PYTAGORIÁDA  príklady okresného kola riešili online formou 19 úspešní riešitelia 

školského kola v dňoch 13.4 a 14.4.2021.  

Úspešní riešitelia: 

⁕ 3. ročník – V.Repková 

⁕ 4. ročník- A.  Adamová, D.  Frigmanský  

⁕ 5. ročník  - A. Dalgliesh, J. Pivková 

                                   

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA -  okresné kolo- v tomto školskom roku sa aj 

napriek nepriaznivej situácii našim žiakom darilo v MATEMATICKEJ OLYMPIÁDE. 

Sme veľmi hrdí, že sa môžeme pochváliť úspešnými riešiteľmi okresného kola: 

v kategórii – Z5 – úspešný riešiteľ A. Dalgliesh 

v kategórii – Z7 – úspešní riešitelia  J. Chytil (1. miesto) a J. Adamov (2. miesto). 

                                                  

 

Súťaže v 2. polroku školského roka 2020/2021 

Súťaže v 2. polroku školského roka 2020/2021 

 



 

VŠETKOVEDKO – 14 žiaci 2.,3. a 4. ročníka našej ZŠ riešili v škole úlohy 

celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Na prihlasovací  poplatok im prispelo zo svojho 

fondu aj  ZRPŠ, za čo sa im chceme poďakovať.   

Na celom Slovensku sa do tejto súťaže zapojilo celkovo 18 383 žiakov. Medzi 30% 

najúspešnejších riešiteľov sa zaradili  a titul ,,Všetkovedko“ získali: 

⁕ 2. ročník – Juríková L., Hengál A., Hellebrandt T. 

⁕ 3. ročník – Žišková A. – zároveň získala titul ,,Všetkovedko školy“ 

⁕ 4. ročník – Frigmanský D. 

       

 
 

 

 

 
EXPERT GENIALITY SHOW- dňa 14. 5.2021   24 prihlásení žiaci riešili úlohy z     

2 oblastí, ktoré si vybrali. Na výber mali z týchto tém: 

 Ako funguje svet         

 Päť jazykov kultúry  

 Od Dunaja k Tatrám  

 Svetobežník 

 

 

 Mozgolamy  

 Do you speak English? 

 Tajomstvá prírody  

 Góly, body, sekundy  

 

KOMPARO – dňa 29.4.2021 si 15 

žiaci 9. ročníka a 5. žiaci 8. ročníka 

vyskúšali riešenie úloh 

celoslovenského testovania žiakov 

KOMPARO. Deviataci riešili úlohy 

zo slovenského jazyka a literatúry 

a z matematiky  ako prípravu  na 

Testovanie 9. Žiaci ôsmeho ročníka 

riešili úlohy z matematiky, 

slovenského jazyka, dejepisu, fyziky 

a vyskúšali si aj svoje všeobecné 

študijné predpoklady. 

 
 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 

Dňa 5.2.2021 riešilo 9 žiakov našej ZŠ úlohy okresné kola Geografickej 

olympiády online v dvoch častiach: teoretická časť (bez atlasu) a praktická časť 

(s atlasom).  

Úspešnými riešiteľmi sú: A.Medvecká, L.Šuňavec, A.Grešo, J.Chytil, J.Adamov, 

Š.Vystavil a T.Vicáň 

                                                                                                     Mgr. A. Michalidesová 

 



 

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show 

a Matematický klokan 

Do súťaže Expert geniality show sa zapojilo 5907 žiakov z celého Slovenska, z toho 

- 5. ročník – 1138 žiakov, z našej školy 4 žiaci 

- 6. ročník - 980 žiakov, z našej školy 5 žiakov - úspešný riešiteľ M. Mrlian, 

umiestnil sa v prvej štvrtine rebríčka  v téme Ako funguje svet 

- 7. ročník – 920 žiakov, z našej školy 3 žiaci – úspešní  riešitelia J. Chytil,  

v téme Tajomstvá prírody a J. Adamov v téme Góly, body, sekundy, sa 

umiestnili v prvej štvrtine rebríčka  

- 8. ročník – 909 žiakov, z našej školy 6 žiakov -úspešný riešiteľ T. Vicáň 

v téme Od Dunaja k Tatrám sa umiestnil v prvej štvrtine rebríčka  

- 9. ročník – 730 žiakov, z našej školy 6 žiaci 

Do súťaže Matematický klokan sa žiaci prihlasovali individuálne z domu počas 

dištančného vzdelávania. Z našej školy sa prihlásili 3 žiaci: A. Adamová, J. Adamov  

a M. Adamov.  Úspešne vyriešiť príklady z Klokana sa podarilo Amálke Adamovej. 

Úspešným riešiteľom gratulujeme!     

                                                                                           Mgr. A. Michalidesová 

 

 

 



 

 

Marec bol za mesiac knihy vyhlásený od roku 1955, na počesť 

významného slovenského buditeľa  Mateja Hrebendu, ešte 

v bývalom Československu.  

Matej Hrebenda bol ľudový spisovateľ, šíriteľ slovenskej a českej 

knihy, ktorý sa narodil a zomrel v marci. Počas svojho života zbieral 

knihy a prispel k vybudovaniu viacerých knižníc.  

Viete, prečo je dôležité čítať? 

Čítanie kníh má veľa pozitív. Pri čítaní dokážeme „vypnúť“, 

čiže náš mozog „si oddýchne.“ Na chvíľu nebudeme premýšľať nad 

našimi povinnosťami či problémami. Čítaním si zlepšujeme našu 

slovnú zásobu a gramatiku. Je vedecky dokázané, že kto veľa číta, 

ten disponuje aj lepšími komunikačnými zručnosťami, zvýšenou 

koncentráciou či disciplínou. Čítanie  ovplyvňuje  nielen našu 

fantáziu, ale i rozumové a poznávacie schopnosti, ako plánovanie, 

pamäť, sústredenie i samotné učenie. 

Preto si skúste nájsť nejakú voľnú chvíľku a venovať sa čítaniu. 

A to nielen v marci, ale i počas celého roka. Pretože vždy existuje 

dobrá kniha pre nás, len niektorí z nás ju ešte nenašli  

                                                                      



 

Zopár myšlienok o knihe 

֍ „Žiak, ktorý sa bez kníh učí, ten sa veľa nenaučí.“ 

                                                                      (Čínske príslovie) 

                                   

֍ „Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhovorku oproti     

       tomu, ktorý nevie čítať.“  

                                                                                 (Mark Twain) 

 

֍ „Knihy sú ako zrkadlo. Človek v nich vidí iba to, čo má vo svojom    

     vnútri.“ 

                                                                                   (John Ruskin) 

 

֍ „Čítajte knihy, ale pamätajte si, že kniha je len kniha a mali by ste  

      vždy myslieť za seba.“  

                                                                                    (Maxim Gorkij) 

                                                          



 

 

 

Niektorí z vás sa už s týmto pojmom na hodinách literárnej výchovy už 

stretli, mladší žiaci ešte zatiaľ nie. V tomto článku vám chcem trochu predstaviť, 

čo to ten čitateľský denník je a ako si ho môžete zaviesť.  

Najskôr si treba vybrať knihu, ktorú idete čítať. Väčšinou je to kniha, ktorú vám 

zadá vaša pani učiteľka v rámci povinného čítania. Však? Bežne si totižto 

nevedieme čitateľský denník o knihách, ktoré čítame vo svojom voľnom čase. 

Dôležité však je, aby ste knihu vždy prečítali celú, aj keď vás nemusí kniha 

zaujať. K prečítanému dielu je vhodné písať si poznámky alebo vlastné 

hodnotenie, napríklad čo sa mi (ne)páčilo, čo ma (ne)oslovilo,...Jednoducho váš 

subjektívny názor, v ktorom zhrniete váš „kritický“ pohľad na prečítané literárne 

dielo.   

Pri čítaní knihy je podstatné aj to, aby ste si všímali nielen to, o čom autor píše, 

ale aj akým spôsobom spracoval danú tému či problematiku, čiže aké slovné 

spojenia používa, jeho jazykové a umelecké prostriedky, či sa zameriava skôr 

na opis prostredia alebo postavy, dejový zvrat, jednotlivé postavy.... 

Vaše postrehy si potom zapíšete do čitateľského denníka, ktorý by mal 

obsahovať tieto položky: 

1. autor  

2. názov diela 

3. zaradenie autora do príslušného obdobia alebo literárneho smeru 

4. hlavné postavy (ich mená a charakteristika jednotlivých literárnych 

postáv) 

5. stručný dej 

6. hlavná myšlienka, téma    

7. kompozícia 

8. citáty (myšlienky, ktoré vás zaujali a oslovili) 

9. vlastné hodnotenie (váš subjektívny názor na dielo) 

 

 



 

Ukážky z literárnej tvorby našich piatakov  
Kniha, môj priateľ 

 

Kniha je môj dobrý priateľ                                        Keď knihu držím v ruke 

a ja som jej verný čitateľ                                           a čítam každé  slovo, 

Každý deň si niečo dobré čítam,                              vtedy  svet akoby zastal 

v roli hlavnej postavy sa často ocitám.                     a začínal nanovo.       

                                                                                  Kniha sťa výtvor jedinečný, 

Harry Potter v angličtine                                           jej sa nič nevyrovná.                                            

a aj Tom Gates v slovenčine.                                   Je jedno či je stará, 

Svoje knihy mám ja rád,                                           veľká a či drobná... 

požičiam ich bez výhrad.                                          Tá chvíľa, keď s knihou 

                                                                                  sama sedím v tichu, 

Daj mi na ne dobrý pozor,                                         so srdcom plným nádeje, 

nepozeraj pri nich televízor!                                      nech príbeh nekonečný je...! 

Dúfam, že ich v poriadku vrátiš,                                                          (Janka Pivková) 

inak si mi za ne zaplatíš!   

                                  (Alex Dalgliesh) 

                                                   

 



 

 

 

 

Kniha je môj kamarát,  

učím sa z nej veľmi rád.  

Aj keď je to ťažké, 

mám z nej radosť vážne. 

 

 

Knihy nie sú na hranie, 

ale veci poriadne. 

Nemôžem žiť bez knihy, 

knihy nie sú noviny. 

              (Adriana Medvecká) 

 

 

 
Kniha to je kamarát,  

preto ju  mám veľmi rád. 

Vždy ma veľmi poteší, 

zahreje aj osvieži. 

 

Je to múdry kamarát, 

ktorý radí častokrát. 

Poradí, aj poteší, 

každý problém vyrieši. 

 
                   (Peter Mikovčák) 

 

 



 
Do pyžama každý večer                                            

rýchlo sa ja preoblečiem.                                           

Potom knižku zoberiem,                                            

do postele zaleziem.                                                  

 

Knihu čítam ako drak,                                               

veď je to môj kamarát.                                              

A keďže je mesiac knihy,                                          

kúpim si hneď veru štyri. 

                                           

            (Leonard Šuňavec  5.A)                                                   

 

Kniha nie je môj kamarát, 
čítam ich len veľmi nerád. 

Len keď musím, čo je pravda. 

Otravujú mi život, nie je to sranda. 
 

 

Povinné čítanie škodí môjmu zdraviu, 

čerstvý vzduch zo mňa vytiahnu. 
Nerada do knižnice chodím, 
málo vedomostí následne „plodím“. 
 
 

                      (Viktória Lesáková 5.A) 

 

 

 



                                     VÝLET ZA POKLADOM 
 (mysteriózna dobrodružná poviedka) 

V ďalekom lese bolo temno. Peter a Ema sa predierali kríkmi. Mali by tam už byť. 

Včera náhodou pri skrývačkách našli plán pokladu. Bolo to neuveriteľné! V noci vyšli 

z domu a každý s plným batohom jedla a pitia. Mysleli si, že to bude zábavné, ale 

nerátali s temnými silami lesa. Báli sa, bolo to ako zlý sen. „Ja som ti to vravela, 

vravela som ti, že sme na to ešte malí...!“ vykríkla Ema. „Ticho, niečo počujem...!“ 

odvetil Peter. Ale vtom vyšlo slnko a oni zbadali, že sú na okraji zrázu. Za nimi niečo 

zašuchotalo. Bolo to desivé. Petra niečo oslepilo. Sám nevedel, čo to je. Spadol na zem, 

bol oslepený a z očí mu padali slzy. Ema skočila k nemu a spýtala sa: „Čo to bolo?“ 

Obzrela sa a slnko osvietilo veľký zlatý kameň. Bolo to zlato. Ale aj niekto iný to videl. 

Zrazu sa tam totiž zjavil dron. „Čo teraz? Sme nahratí!“, povedal Peter. Začalo to okolo 

nich krúžiť. Obaja začali utekať do lesa. Ema ťahala oslepeného Petra za ruku.  „Volám 

políciu?“, vystrašene zakričala Ema. „Nie je tu signál!“, odvetil Peter. Zlatý kameň sa 

zrazu pohol. Pomaličky sa posúval smerom k zrázu. Ešte jeden pohyb a bol fuč. Aj 

dron pomaly odletel. „Keby sme to nevideli, tak tomu ani neuveríme!,“ povedala Ema. 

Dobrodružstvo sa skončilo. Obaja priatelia budú mať doma čo vysvetľovať. 

                                                                                             (Dominika Dermeková, 7.A) 

 

                                                           HUBÁR 
(detektívna poviedka) 

Jedného slnečného dňa sa Peter rozhodol ísť do lesa na hríby. Už v diaľke 

ich videl veľmi veľa, tak sa potešil. Išiel veľmi rýchlym tempom, no v tej chvíli sa 

stala nehoda. Strom spadol rovno naňho. O deň neskôr si všimla jeho žena Marika, 

že jej muž nie je doma. Práve totiž prišla zo služobnej cesty. Pomyslela si však, že 

šiel len s kamarátmi na pivo, no už bolo jedenásť hodín večer a jeho stále nebolo. 

Volala mu na mobil, no nedvíhal. Začala mať väčšie obavy. Povedala si, že ak do 

rána nepríde, zavolá políciu. Peter však domov neprišiel, tak predsa zavolala políciu, 

ktorá začala prehľadávať okolie. Jeden policajt sa napokon vybral aj do lesa, kde 

uvidel jeden spadnutý strom. Pri strome bol aj košík s hríbami. Hlavný policajt sa 

napokon opýtal Mariky, či jej manžel chodieva na hríby. „Áno, pán policajt. On 

chodieva na hríby rád. Skoro každý deň,“ odpovedala pani Marika policajtovi. „A 

tento košík, čo držíte v ruke je presne taký istý, ako má môj manžel“, dodala. 

A potom to všetkým došlo. Peter je pod spadnutým stromom. Naozaj ho tam našli. 

Bol mŕtvy. Pátranie sa skončilo. Bolo to smutné, pretože Petra mal všetci radi. Bol 

večne usmievavý a rozdával ľuďom radosť do života.  

                                                                                                  (Nikola Janíková, 7.A) 

 

 

 



 

SVET MINULOSTI 

(fantasy poviedka) 

Draky v minulosti existovali. Existovali? Áno, existovali. A kto tomu 

neverí, nech sa páči, nech číta ďalej, potom sa uvidí.  

Jedného rána sa Jack vybral ako obvykle do školy. Mal však divný pocit. 

V škole sa stretol s Benom a Kery a povedal im: „Počujte, včera som čítal 

knihu o drakoch. Myslíte si, že existujú?“ „Podľa mňa nie“, povedala Kerry. 

„Ja neviem, mám taký zvláštny pocit akoby mi niečo vravelo...“ „Hahaha, to 

je len jeden z tých tvojich vyšinutých snov“, povedal mu na to Ben. Na ceste 

domov išli cez park a Jackov pocit stále silnel a priťahoval ho k veľkému 

stromu s dierou. „Hej, poďme sa k tomu stromu pozrieť!“, zavelil Jack 

ostatným a oni súhlasili. „Ty brďo!“, skríkol Ben a vošiel do diery. Ako vošiel 

dnu, zrazu niečo zaprašťalo. „Ben, nehýb sa!“, povedal Jack. Ben ho však 

neposlúchol a šiel ďalej. Vtom prááááásk. Ben sa prepadol hlbšie do diery. 

„Nieeeee, Ben!“, skríkla Kerry. Následne sa spolu s Jackom vybrali dole do 

diery. Keď boli dostatočne hlboko, zrazu sa na nich spoza kvapľa vyrútil 

obrovský drak. „Pozor, skryte sa!“, zakričal Jack. „Netreba, nejde po nás!“, 

povedal človek, čo sedel na konári veľkého stromu. „Kto si?“ opýtala sa 

Kerry. „Som Buck a som tu už tri roky a hľadám cestu von na povrch.“ „No 

super, a našiel si už nejakú?“ „Zistil som, že treba preplávať rieku. To je 

jediné, čo zatiaľ viem,“ odpovedal. „Tak teda poďme!“, povedal Jack a všetci 

sa pohli. Rieku našli, museli však postaviť drevený vor. Zhruba v polovici 

rieky bol najsilnejší prúd, a práve vtedy sa zdvihol priam neskutočný vietor. 

„Pozor, chyťte sa niečoho, ten vietor nás môže strhnúť so sebou!“, skričal 

Buck. Vtom tak zadulo, že Bena zhodilo do rieky. „Ben, nieee..! Ben...!“, 

kričala Kerry. Buck jej však povedal: „Kto skončí v rieke, už sa nevráti!“ 

Zrazu však zbadali podivný strom. „Pozrite, nevyzerá ako ten strom v parku?“ 

opýtal sa Jack. „Máš pravdu!“ odvetila Kerry. Zrazu však začuli ohromný rev 

a z oblohy sa k nim rútil drak a držal niečo v pazúroch. Bol to Ben. 

„Ďakujem!“, zakričala Kerry drakovi, ktorý odletel preč. Ben sa prebral, pýtal 

sa, čo sa stalo, no Kerry ho len objala a povedala: „Našli sme cestu domov.“ 

Všetci sa vylodili na breh, kde sa dostali k stromu. Vošli do stromu a zrazu sa 

objavili v parku na lavičke.  

Boli doma. Šťastne sa usmievali, že je po všetkom, ale o svojom 

dobrodružstve v polosvete nikomu nepovedali. Presvedčili sa však, že draky 

existujú.  

                                                                                                            (Ján Chytil, 7.A) 

 



 

MAŤOV ZAJAC 

(bájka) 

Maťo išiel poľom a uvidel v kríčku spiaceho zajaca. Vtom začal nahlas 

rozmýšľať. Toho zajaca si chytím a predám na jarmoku. Zaňho si kúpim húsku. 

Tá bude mať húsatká, a keď vyrastú, tak aj tie predám a kúpim si teľa. Z teliat 

mi vyrastie krava a tá bude mať zas teľa a to teľa predám a kúpim si koňa. 

Ožením sa a na tých koníkoch si doveziem ženu domov. Bude to svadba, akej 

ešte v našej dedine nebolo. Juchú! Na to zvýsknutie sa zajac prebudil 

a zdupkal. A bolo po Maťovej husi i po teľati, po koňoch i po svadbe. A aké 

z toho plynie ponaučenie? Neplánuj dopredu, kým nemáš zajaca v hrsti. 

                                                                                                            (Matej Brantal, 6.A) 

                       

MESAČNÁ MAČKA A SLNEČNÁ LÍŠKA 
 (scifi bájka) 

Jedného krásneho vesmírneho dňa, keď hviezdy svietili ako žiarovky a galaxia sa farbila sa 
do ružovkasta a modra, mesačná Mačka mala strážiť hviezdne pole. A tak šla a šla. Prešla 
okolo asteroidového lesa a ešte k tomu ju zastihli meteority. Našťastie len malé úlomky. 
Zrazu stretla Slnečnú Líšku. „Ahoj!,“ pozdravila líška. Mesačná Mačka sa zastavila, 
udivene pozrela, lebo takúto líšku ešte nikdy nevidela, a potom povedala: „Ahoj, ty si tu 
nová?“ „Och, áno. Ale poznám to tu veľmi dobre,“ chválila sa líška. Mesačná Mačka znova 
udivene pozrela, trochu sa pohla a odvetila: „Prepáč, ale už musím ísť.“ „Naozaj? 
A môžem sa spýtať kam?,“ opýtala sa Slnečná líška. „Idem strážiť hviezdne pole,“ 
odpovedala Mesačná Mačka a zrýchlila tempo, aby ju už Slnečná Líška toľko nezdržiavala. 
Líška však k mačke znova pribehla a povedala: „Môžem ti pomôcť, ak tam chceš byť skôr.“ 
„A to ako?,“ spýtala sa zvedavo Mesačná Mačka. „Jednoducho,“ odpovedala Slnečná 
Líška a už švihla svojím ohnivým chvostom a ukázala na zvláštny chodníček. „Pôjdeš touto 
skratkou a ja normálnou cestou a uvidíme, kto tam bude prvý!,“ povedala líška. Mesačná 
Mačka najprv pokrútila hlavou, no potom súhlasila. Každá sa rozbehla svojou cestou a už 
ich nebolo. Keď už bola Mesačná Mačka dosť ďaleko, začínalo jej to byť podozrivé, no 
neprestala utekať. Zrazu ucítila pod svojimi nohami pevnú hviezdnu zem. Vôbec si 
nevšimla koniec chodníka a spadla do diery, kde už ani hviezdy nesvietili. Medzitým 
pribehla Slnečná Líška na hviezdne pole. Zlomyseľne sa pozrela na všetky hviezdy a začala 
ich hádzať do slnka, aby svietilo ešte viac. No slnko vyzeralo stále rovnako. Líška do slnka 
vyhádzala úplne všetky hviezdy. A odvtedy začal byť vesmír taký pustý. A ponaučenie? 
Never tomu, koho nepoznáš!  
                                                                                                                    (Ela Garaiová, 6.A) 
 
 

          



 

 

Na hodine literatúry u ôsmakov 
Malý princ 

Malý princ – chlapček zvláštny je, 

na jednej malej planéte si žije. 

O svoje tri sopky stará sa a vymetá 

polieva kvietky a burinu vytŕha. 

 

V jeden deň krásnu ružu objavuje, 

je však veľkou potvorou, on zisťuje. 

Prišla na svet pri východe slnka, 

taká krása vzišla z jedného semienka. 

 

Ruža celú planétu vôňou obklopila 

a Malého princa aj dosť potrápila. 

Často mu žaluje a rada sa vystatuje, 

ale on ju trpezlivo polieva a ochraňuje. 

 

Malý princ sa do nej postupne zaľúbi, 

svoju opateru a starostlivosť jej prisľúbi. 

Ruža je veľmi pyšná a márnivá, 

svoje pravé pocity pred ním ukrýva. 

 

Princ na svojej planéte často smutný je, 

západ slnka prináša mu pokoj a zabudnutie. 

Ak sme smutní my, treba hľadať liek, 

nie ubíjať sa a myslieť na bolesť. 

                                       (Kristián Šuchtár) 
 

 

Malý princ bol chlapec malý, 

na zem prišiel hľadať vari,  

ovečku či kamoša. 

Na púšti stretol pilota. 

 

Planétu mal celkom malú, 

o záhradku mal vždy postaranú. 

S pilotom viedol rozhovory,  

až mu z toho hlava horí. 

 

Po planétach princ cestoval,  

deň i noc s lampárom vystriedal. 

Príbeh skončiť musel raz, 

keď Malého princa uhryzol  had. 

                         (Martin Dunajský) 

 



 

Na Sahare spolu sedeli, 

príbehmi sa pobaviť vedeli. 

Hviezdne nebo a osamelí králi... 

 

Malý princ tam žil ako v raji, 

dopustil sa veľkej chyby,  

keď tam nechal svoju ružu na pochyby. 

 

Západ slnka s prižmúrenými očami 

sleduje, 

na nočnej oblohe hviezdy pozoruje. 

Raz tam na planéte bude s ňou, 

s jeho ružou jedinou. 

 

Človek osamelý aj medzi ľuďmi je, 

preto veľakrát vo vesmíre sami blúdime. 

                                 (Kristína Kašíková) 
 

Nádherný bol tento deň   

na let ako stvorený,                                                           

pilot Antoine chcel dnes len                                                     

 z výšky hľadieť ku zemi.            

 

Lietadlo sa pokazilo, 

rýchlo klesalo dole. 

Núdzovo však pristál v púšti, 

no púšť nie je more. 

 

Môže i na pustej púšti                                                                         

vyrásť krásny kvet. 

Tým kvetom priateľstvo je,  

to vie celý svet.                       

  

Stretol princa, stretol líšku, 

vytvorili puto.                             

Keď sa mali potom lúčiť, 

už im bolo ľúto.  

 

Aj keď Antoine túžil dnes len 

vidieť  krásu z lietadla, 

prenádherná myšlienka  

ho neskôr v púšti napadla. 

 

Pochopil, že oči srdca  

vidia vždycky viac. 

Podstata sa skrýva hlbšie, 

ľudským zrakom  nevidiac.  

                          (Dominik Jariabek) 
 

 



 

Jeden muž a dieťa, 

ich stretnutie v púšti 

ovplyvnilo život každého, 

kto smúti. 

 

Rozhovory vážne spolu oni viedli, 

každý človek iným javom verí. 

Či výhybkár, opilec alebo kráľ, 

snažia sa žiť život, aby za to stál. 

 

Všetko má význam na svete, 

či hovoríme o zvieratku alebo 

o kvete. 

Či už je to dom, hviezdy alebo 

poklad, 

musíš mať na to správny pohľad. 

 

Pravdu mala malá líška: 

„Oči máme všetci, 

no málokto vidí, čo je v srdci. 

Správne rozhodneme len našim 

vnútrom, 

čo naozaj hľadáme, vieme len, keď 

sme dieťaťom!“ 

                                (Ľubka Krúpová) 

 

 

Malý chlapec opustil hviezdičku,  

aby našiel svoju spriaznenú dušičku. 

Sedem planét navštívil,  

na žiadnej sa mu ich život nepáčil. 

 

Otázky on dával rád, 

chcel vo všetkom jasno mať. 

Líšku veľmi skrotiť chcel,  

úmysel mu aj vyšiel. 

 

Každá hviezda na zemi,  

ukazuje svetlo princovi. 

Dôležité veci sú, 

lásku hviezdy prinesú. 

  

V ruži sa on videl, 

had ho uštipnúť musel. 

Opustil on svoju dušičku, 

aby dostal svoju milovanú ružičku. 

                                 (Viktória Dančová) 

            

 



 

Na asteroide veľkom ako dom, 

býval Malý princ, ktorý sa stretol 

s pilotom. 

Pilot mu nakreslil  ovečku a debničku, 

a tým potešil detskú dušičku. 

 

Postupne sa spoznávali, 

veľa dobrodružstiev zažívali. 

Dozvedel sa pilot veľa, 

aj o tom, čo si princ želá. 

 

Malý princ však nebol sám, 

rozpoviem vám, čo už znám. 

Na jeho planéte rástli stromy, 

veličizné ako domy. 

 

Celé dni ich vytrhával, 

aby svoju planétu zachovával. 

Raz tam našiel krásnu ružu, 

mala veľmi pyšnú dušu. 

Zaľúbil sa do nej veľmi, 

až bol nútený ju opustiť navždy. 

 

Planét sedem precestoval, 

veľa nástrah pri tom zdolal. 

Prvý asteroid obýval kráľ, 

ktorý sám sebe rozkazoval. 

 

Na druhom zas stretol márnivca, 

toho všetci obdivovali ako jedinca. 

Na treťom stretol  pijana, 

čo pil od večera do rána. 

 

Biznismenovi patril asteroid štvrtý, 

na ktorý bol veľmi hrdý. 

Iba hviezdy počítal, 

aby v noci dobre spal. 

 

Biznismenovi patril asteroid štvrtý, 

na ktorý bol veľmi hrdý. 

Iba hviezdy počítal, 

aby v noci dobre spal. 

 

Piaty asteroid mal svojho pána, 

zanieteného lampára. 

Svoju lampu mal ten rád, 

zhasol ju už  veľakrát. 

 

Na šiestom býval zemepisec, 

knihy písal veľmi rád, 

cestovanie mal však nerád. 

Netúžil po  túlaní, 

iba po svojom písaní. 

Poradil princovi malému, 

nech navštívi  zemskú planétu. 

 

Keď sa na ňu Malý princ dostal, 

na saharskej púšti pristál. 

Tu stretol hada, kvetinu, 

skalu, ľudí, prešiel celú pevninu. 

 

S pilotom hľadali pitnú vodu, 

našli obchodníka s tabletkou od smädu. 

Po dlhých útrapách nájdu studňu jedinú, 

Malý princ si spomenie na svoju 

kvetinu. 

Bojí sa o ružičku, 

má smutnú dušičku. 

 

Pri studni hlbokej rozpráva sa s hadom, 

ktorý ho uštipne svojím jedom. 

Nezomrie náš Malý princ, 

bude ďalej na svojej planéte žiť. 

                                  (Timotej Vicáň) 

 

 



 

„Knižná šifra“ 

                            (Uhádnete názov rozprávky?) 

 

1. Hovoria, že som veľká nezbednica a mojím najlepším kamarátom je Vilko. 

Žijem v krajine, kde sa piesok lial a voda sypala. 

2. Som tučný, ryšavý, veľmi lenivý a zbožňujem lasagne. 

3. Som krásna princezná, ktorú stráži drak. Vyslobodil ma niekto, kto o mňa 

najprv nemal záujem, ale sa do mňa nakoniec zaľúbil a žije v bažine. 

4. Som princ na Oravskom hrade. Očarila ma pyšná princezná, ktorá sa volala 

Anna. Aby som si ju získal, prezliekol som sa za žobráka. 

5. Stratila som črievičku. Už nemám tie záplaty, orieškom som vďačná za šaty. 

6. Je mi zima. Počas Vianoc musím predávať zápalky. Svet je zlý, túžim mať 

trošku svetla do tej tmy.  

7. Veľká láska skončí zle, zostane po mne iba srdiečko v kozube... 

8. Zrkadlo tvrdí o mne, že som najkrajšia na svete, ale som trochu naivná a keby 

nie trpaslíci a princ dopadnem veľmi zle. 

9. Otec má rád halušky, už aj za ním bežím. Všetko hravo zvládnem, v uchu vola 

ležím. 

10. Začal som pracovať v luxusnej reštaurácii v Paríži. Pod čapicou mám skvelého 

pomocníka, ktorý vie variť tie najlepšie jedlá na svete.  

 

                                                                   

                                       

                                                                                                

 

 

 



 

 
 

V súčasnosti žije priemerný Európan tak, že keby všetci vo svete chceli žiť rovnako, 

potrebovali by sme dve a pol planéty!“ (Petra Slezáková) 

 

Viac ako dvanásť miliónov ton. To je množstvo odpadov, ktoré vyprodukovalo Slovensko 

v roku 2019. Z toho 2,3 miliónov ton bol komunálny odpad (ten, ktorý sa nedá triediť), čo 

predstavuje 421 kg na obyvateľa za rok. A toto číslo bohužiaľ každý rok narastá. (zdroj: 

Zero Waste Slovakia blog) 

 

Áno, milí žiaci, rodičia i kolegovia, čoraz viac a nástojčivejšie „eko“ téma rezonuje vo 

všetkých oblastiach nášho života. Pri pohľade vôkol seba a pri čítaní predchádzajúcich čísel 

sa však zdá, akoby to nestačilo. Akoby to nefungovalo. Načo to všetko vlastne robíme? 

Prečo sa mnohé organizácie a jednotlivci snažia upozorniť na zhoršujúci stav životného 

prostredia?  Dôvodov je veľmi veľa. Slovensko je predsa na chvoste Európy v kvalite 

ovzdušia. Sediac v autách vidíme popri cestách výsledok ľudskej bezohľadnosti. Keď 

kráčame po uliciach obcí a miest vidíme, že niečo stále nie je v poriadku. Netrpí len naša 

príroda, ale všetky negatívne kroky voči prírode sa nám vracajú ako bumerang v podobe 

poškodeného zdravia, alergií a onkologických chorôb. Nepremyslená ťažba lesov spôsobuje 

každoročne záplavy a veľké škody na majetku. Pričom drevo z našich hôr odchádza 

v stovkách kamiónov do zahraničia. Jedlo produkované z obrovských obchodných reťazcov 

sa nám stáva jedom. Zemiaky dovážame zo Španielska. Z každej strany na nás „číhajú“ 

reklamy, nabádajúce nás k nakupovaniu, nekonečnému konzumu a k tomu môžeme pridať 

to veľké množstvo zbytočného odpadu...K čomu to všetko speje? Bude naša planéta raz 

jedno veľké smetisko? Toto chceme? Toto pripravujeme pre svoje deti?  

 



 

Riešenie? Znie to neuveriteľne, ale naozaj to nie je také nereálne zvrátiť devastáciu prírody 

okolo nás. Zanechať našim potomkom trochu toho pekného, čo teraz máme my. Riešením je 

DOBROVOĽNÁ SKROMNOSŤ. To je všetko! Ale potrebujeme každého z vás! Čím viac nás 

bude, tým skôr uvidíme výsledky. Človek, ktorý je dobrovoľne skromný, si uvedomuje svoju 

spoluzodpovednosť za stav, v akom sa nachádza tento svet. Pretože všetci produkujeme 

odpad a všetci sa spolupodieľame na tom, čo sa s prírodou deje. Čo v praxi znamená byť 

dobrovoľne skromný?  

 

1. Kupuj iba to, čo NAOZAJ potrebuješ! Zamysli 
sa nad tým, koho svojimi peniazmi podporuješ. 
Azda by si tričko, ktoré si sám (sama) ušil/a, 
nepredávali za tri eurá alebo áno? Tak prečo 
nemáš problém kúpiť si ho za túto cenu a to 
niekoľkokrát ročne?  
Niekde za to niekto zaplatil krutú daň. Trpia ľudia, 
trpí príroda, len sa to deje v krajinách, v ktorých to 
nevidíme. A to všetko svojimi nákupmi podporuješ.  
2. Do obchodu si prines vlastnú plátenú tašku 
alebo takú, ktorá sa dá opakované používať.  

 

    



 

3. Uprednostňuj miestne výrobky a drobných predajcov, remeselníkov, miestne dopestované 

plodiny na trhovisku. Nakupuj v bazároch, second handoch a antikvariátoch. Ušetríš veľa peňazí 

a nezaťažíš prírodu. Väčšinou platí, že z čím väčšej vzdialenosti je tovar dovezený, tým viac 

druhov obalov musí byť na jeho ochranu použitých.  

4. Uprednostňuj výrobky z dreva a prírodných materiálov, drevené hračky. 

5. Čo už nepotrebuješ, ponúkni niekomu inému, predaj to v bazári alebo daruj na charitu. 

6. Elektronické spotrebiče kupuj až vtedy, keď sa niektorý čo používaš pokazí a nedá sa už 

opraviť.  

7. Uprednostni vodu z vodovodu pred balenou vodou, minerálnu vodu si zájdi nabrať ku 

prameňu. 

8. Kompostuj. Ak na to nemáš priestor, vytrieď svoj kuchynský odpad a vhoď do správnej 

nádoby na bioodpad alebo ponúkni susedom, ktorí chovajú hospodárske zvieratá.  

9. Pri obliekaní uprednostni svoj osobný, originálny štýl, neopakuj sa podľa módnych 

trendov, ktorým ide aj tak len o to, aby si stále kupoval a kupoval. Čo je vlastne moderné?  

10. Odpad, ktorý vyprodukuješ, správne vytrieď.  

11. Buď príkladom pre spolužiakov, susedov a ľudí, ktorí žijú okolo teba. Nebuď ako 

väčšina, buď originál hlavne svojim zodpovedným správaním. Neboj sa „plávať proti prúdu.“ 

12. Neubližuj včelám. Bez nich zanikne život na tejto planéte. Ak niekde nájdeš na strome roj, 

oznám to čím skôr nejakému včelárovi, on sa s radosťou o včielky postará.  

13. Neznečisťuj prírodu na výletoch. Ak si si dal tú námahu, že nesieš so sebou v ruksaku 

jedlo v obale, tak snáď zvládneš obal (ktorý skoro nič neváži) zaniesť k najbližšiemu 

odpadkovému košu.  

14. Oceň prácu domácich chovateľov a hospodárov, pridaj sa k nim.  

15. Dopestuj si vlastné ovocie a zeleninu, pomôž rodičom v záhradke.  

16. Všímaj si dianie okolo seba, vzdelávaj sa!  

                                     
                                                                                                        Mgr. Zuzana Pivková, PhD. 
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Naši deviataci sa tento rok vybrali neďaleko do Vysokých 

Tatier. Konkrétne sa podujali zdolať Veľké Hincovo pleso a Solisko. 

Výstup na Hincovo pleso (tam  i späť) síce trval necelých päť hodín, 

no deviataci to dali s bravúrou. Na mieste ich čakalo čiastočne 

zamrznuté horské jazero, a dokonca sa stihli schladiť guľovačkou. 

Druhý výstup na Solisko bol síce o niečo kratší, no o to čarovnejší, 

o čom svedčili prekrásne výhľady na vodopád Skok, Mlynickú či 

Furkotskú dolinu. Posledný výlet v rámci našej školy si táto skvelá 

trieda naplno užila spolu s ich triednym učiteľom.  

                                                                                                                Mgr. Marián Oros 

       

                            



 

 
V MŠ sa toho udialo veľmi 

veľa.  Zaujímavo bolo v našej MŠ: 

oslávili sme DEŇ MATIEK, DEŇ 

OTCOV, boli sme pri otváraní 

detského ihriska v Hybiach  – boli 

sme v časopise Liptov, 

zachraňovali sme vtáčika, zapojili 

sme sa do výtvarnej súťaže – 

HISTÓRIA HASIČSTVA, 

pozorovali sme domáceho miláčika 

zajku – Zojku... Bolo toho naozaj 

veľa.   

 
                               

                  

    

 

 

Najdôležitejšou udalosťou 

bola  ROZLÚČKA 

S PREDŠKOLÁKMI. Aj tento rok 

sa pre epidemiologické opatrenia 

konala len v kruhu našej MŠ. Do 

školy odchádza šesť detí : Matúško 

Porubský, Filipko Brezina, Nikolasko 

Španko, Lilianka Poliaková, Evička 

Míšová a Adamko Tarageľ.  

 

„Prajeme im veľa sily, aby sa 

im prvé čiarky podarili...“ 
 

 



 

 

 

Mama sa pýta syna:  

- A ty, čo tu stále  chodíš po 

dome? Nemáš náhodou 

online vyučovanie?“ 

Syn jej na to odvetí: 

- „Nie, dnes sme na 

exkurzii!“  

 

 

 

-„Pán učiteľ, predstavte 

si, že som dostal 

jednotku z matiky!“ 

- „To vážne? Tak dobre 

si sa naučil?“ 

- „Pán učiteľ! To si máte 

iba predstaviť!“ 
 

        

 

 

Odkaz od rodičov: 

„Milí pubertiaci, poprosíme o 

trochu rešpektu. Uvedomte si, 

že my sme študovali bez 

Google. 

S pozdravom  

                            Vaši rodičia 

 



 

 

 

 


