
 

 

 



Jar už klope na dvere 

Príroda sa prebúdza zo zimného spánku a lúče slnka hrejú čoraz tep-

lejšie. Krajinou sa prechádza jemný závoj vetra a spopod zeme vychá-

dzajú snežienky. Toto všetko nám napovedá, že prichádza jar. Nád-

herné ročné obdobie plné farieb a rôznych prenádherných vôní. 

Fialky sa tiež začínajú objavovať v zelenkastej tráve. Všetkých okúz-

lia svojou nádhernou vôňou, ktorá sa šíri celým okolím. Lúky zahltia 

sedmokrásky a púpavy, z ktorých si s radosťou môžeme upliesť ven-

čeky, či spraviť chutný čaj. Svojou krásou sa budú najviac pýšiť tuli-

pány a narcisy, ktoré na jar nesmú chýbať ako výzdoba vo váze v ku-

chyni. Tí, ktorí nemajú radi ovocie a zeleninu zo supermarketov, si 

tiež prídu na svoje. Konečne si budú môcť kúpiť čerstvé výrobky, 

alebo si sami nejaké vypestovať. Predsa len chutia najlepšie tie, 

ktoré si sami vypestujeme v záhrade. Všetko je také pestré. Človek 

sa pri pohľade na tú krásu nemôže ubrániť úsmevu. Ľudia, ktorí vlast-

nia záhradu, sa na jar určite nebudú nudiť. Čaká ich veľa práce, ale 

výsledok vždy stojí za to. Aj vy máte radi jar?  

Sára Kolníková, 9.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VEĽKÁ NOC 

 

Zimy koniec už sa blíži, 

jar sa pekne začína. 

Cez zimu sme všetci v chyži,  

teraz všetko ožíva. 

 

Slnko zem už ohrieva, 

vyspevujú vtáčky. 

Kvietky dáždik polieva, 

zjavujú sa mráčky. 

 

Sviatočné dni prichádzajú, 

dievčatá sa pripravujú. 

Chlapci pletú korbáče, 

snáď dostanú koláče. 

 

Prichádza k nám Veľká noc, 

Chlapci nosia vodu. 

Dievča kričí o pomoc, 

Už vidí tú pohromu. 

 

Šiby, ryby, mastné ryby, 

slušne som ja povedal. 

Vycerila na mňa zuby,  

Vodou som ju  polieval. 

 

Nedostal som cukrovinku, 

vajce ani korunu. 

Jedinú vec čo som dostal, 

bol monokel a coronu. 

  

Jakub Mateáš, Matej Polák, 

Andrej Bolerázsky,  7.A 

JAR 

 

Jar sa rýchlo blíži,  

pani Zima žezlo predá ,  

na tvárach sa úsmev zjaví, 

snehuliakom je už  beda!   

Prvý jarný deň (21.03.) 

s radosťou privítame,  

na hrejivé lúče 

sa všetci veľmi tešíme! 

Rozkvitnutá lúka, mládza, 

farebnými kvetmi zvádza, 

mamičkám ich natrháme,  

z kvietkov bude plná váza.  

Uvijeme z púpav vence,  

vílami sa  staneme,  

zazvonia nám lúčne zvonce, 

keď si hlávky zdobíme. 

  

Príchod jari každoročne  

snežienky vám zvestujú, 

všetkým nám tým dobrú správu 

veselo oznamujú. 

Autor: Natália Beňová, 7.A 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vo štvrtok 17. marca p. zástupkyňa Kubániová 

prečítala rozprávku o písmenkách žiakom 1.B 

triedy a prváci čítali úryvky z prinesených kníh 

alebo z Čítanky. 

 

 

Aj žiaci našej školy žili zimnou olympiádou - 

pripravili si zábavné športové súťaže, vyro-

bili olympijské symboly a dokonca nakreslili 

aj pozdravy pre slovenskú medailistku Petru 

Vlhovú. 

 

 

Fašiangové obdobie ukončili prvostup-

niari triednymi karnevalmi. 

 

 

Druháci po dlhom čase 

navštívili knižnicu a li-

terárno-výtvarný 

workshop, kde praco-

vali technikou koláže 

na motívy ilustrácií vý-

tvarníčky Marty Ma-

tus. 

 

 

Piataci si zahrali bábkové divadlo. 

 

 



 

 

 

 

AUTORI: žiaci I. stupňa a Sarah Rybanská (portréty), II. Stupeň 



 

 

 

 

  

Vanesa Steinsdorferová, 2.A 

Vanesa Steinsdorferová, 2.A 



 

 

  

Dominik Menyhart, 6.B 

Mila Šimorová, 2.A 



Boli sme na výlete na Ahoji s pani učiteľkou Sokolovou. Bolo to 

ďaleko. Išli sme tam skoro dve hodiny. Všetci sme prosili pani učiteľku, 

aby sme si oddýchli. Cestou sme sa zastavili pri rybičkách. Na Ahoji 

sme polievali novovysadené stromy. Bol tam aj kopec, z ktorého sme sa 

kotúľali. Bola tam zábava. Jedna spolužiačka si rozbila aj koleno. Ces-

tou späť do školy sme už boli unavení, ale aj tak nám bolo super. 

Filip Ergh, Stella Honzová, Nella Ergh, 1.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Príprava na Veľkú noc 

Hurá, zima odchádza, 

jar za nami prichádza! 

Šibáky sa už pletú, 

maľujú sa vajíčka, 

koláč pečie mamička. 

Chlapci hľadajú vedrá, 

už o tom dievčatá vedia. 

Dievčence mašle viažu. 

Na Veľkú noc zažijete zábavu! 

Gréta Brišková, 2.A 

  

  



Včely 
Včely sú spoločenský hmyz, lebo žijú v spoločenstve. Spoločenstvo včiel sa 

volá včelstvo. Včelstvo tvoria matka, robotnice a trúdy. Žijú v akejkoľvek dutine, 

napríklad v dutine stromov. Jej vnútro tvoria voskové plásty zo zásobami po-

travy. Včely chová aj človek – v úli. Človek chová včely pre med, materskú ka-

šičku, propolis, včelí vosk a včelí jed. Včely sa veľmi dobre orientujú v priestore. 

Sú veľmi užitočné – opeľujú rastliny. 

 

7 zaujímavostí o včelách: 

 

1. Včela lieta rýchlosťou  29 kilo-

metrov za hodinu. 

2. Včela mávne krídlami 200-krát 

za sekundu, táto neobyčajná 

rýchlosť vytvára bzučanie, ktoré 

počujeme. 

3. Za jedinú minútu navštívi  

včela približne 10 kvetov. 

4. Život včely trvá iba 6 týždňov. 

5. Robotnice pri zbere nalietajú 

viac ako 57 000 kilometrov. 

6. Jedna včela vyprodukuje za ži-

vot 9 gramov medu – teda asi 

pol čajovej lyžičky. 

7. Na vyprodukovaní 0,5 kg 

medu pracuje približne 556 včiel 

celý svoj život. 

Text: Nikolas Kluc, 2.A       Model úľa: Linda Repčíková, 2.A 

  



Zimné olympijské hry 2022 

Zimná olympiáda sa začala 4. februára a skončila 20. februára v hlavnom meste Číny v Pekingu. 

Odohrávalo sa 109 podujatí v 15 disciplínach v 7. športoch. Stretlo sa tam 2 871 športovcov z 91 

rôznych štátov sveta. Najviac medailí získalo Nórsko, 

s počtom 37. My sme sa s počtom medailí umies-

tnili na 21. mieste spolu s Českom a Belgickom. 

Zo Slovenska tam prišlo 50 športovcov, aby mohli 

reprezentovať Slovensko a pokúsiť sa vybojovať 

medailu. Veľa zo slovenských športovcov malo na 

olympiáde premiéru. Na otváracom ceremoniáli 

niesli našu vlajku Marek Hrivík (hokej) a Viktória 

Čerňanská (boby). Zlatú medailu získala Petra Vl-

hová v ženskom slalome na piaty olympijský deň. 

Po prvom kole skončila na 8. priečke, ale po dru-

hom kole sa dostala na 1. miesto. Na ďalší pretek 

sa už žiaľ nedostavila. Našu druhú medailu vybo-

jovali hokejisti. Hrali celkovo 7 zápasov. 

S Fínskom hrali o postup do boja o zlatú 

medailu, ktorý sme prehrali 2:0. Na ďalší 

deň išli hrať zápas o bronzovú medailu 

so Švédskom, ktorý vyhrali 4:0. Tým 

sme získali našu druhú medailu. Náš 

najmladší hokejista Juraj Slafkovský 

získal ocenenie pre najužitočnejšieho 

hráča olympijského turnaja so 7 gólmi. 

Toto je prvá medaila, ktorú Slovensko 

získalo v hokeji na olympiáde ako sa-

mostatný štát. Na záverečnom ceremo-

niáli niesol našu vlajku Peter Cehlárik 

(hokej). Ďalšia zimná olympiáda sa 

bude konať v Taliansku.  

 

 Antolíková Terézia 9.B 

  



O dievčatku a jej koníkovi 

Katka dostala na narodeniny koníka. Bol veľmi krásny a veľmi drahý. Mala ho veľmi 

rada a jazdila na ňom do školy. Každý deň mala pre koníka prichystanú mrkvu. Jedného pek-

ného rána sa Katka ponáhľala do školy. Zrazu sa na ceste objavilo veľké auto. Silno zatrúbilo. 

Koník sa zľakol. Katka zakričala: „Ojojóój, stoj, koník môj!“ Koník zakopol o kameň a zlomil si 

nohu. Katka zavolala veterinára. Veterinár vyšetril koníkovi nohu. Povedal, že noha sa bude 

dlho liečiť. Katka odviezla koníka do dediny do stajne a starala sa oň, kým sa nevyliečil. 

Viktória Frankovičová, 2.A 

 

 

 

 

 

 

 

O jari 

Jedného dňa sa malé dievčatko Lili tešilo, že prišla jar. Lebo na jar rastú púpavy, narcisy, 

konvalinky a iné kvety. Lili povedala mamičke: „Môžem ísť von, prosím?“ „No dobre, ale neza-

budni sa obliecť,“ povedala mamička. Lili si obliekla bundu, čiapku, obula si topánky a vyšla 

von. Užívala si prichádzajúcu jar. Tu sa zrazu na oblohe objavili veľké tmavé mraky a spustil sa 

dážď. Mamička zavolala: „Lili, rýchlo domov!“ Lili sa bežala rýchlo schovať. Dívala sa z okna, 

ako prší. No o chvíľu vykuklo spod mrakov krásne slniečko. A potom sa objavila prenádherná 

dúha, ktorá bola celá farebná. Obloha celá žiarila. A Lili sa napokon tešila z krásnej dúhy a vo-

ňavého jarného dňa. 

Michaela Mišenčíková, 2.A 

 

 

 

 

 

 

 



O malej žabke 

Bola raz jedna malá žabka, ktorá bola múdra. Dostávala samé jednotky z plávania. Ale 

prišla jedna žaba, zlá priateľka, ktorá jej  závidela. A robila jej zle. Žabka mala súťaž v plávaní. 

Súťažila so zlou žabou. Zlá žaba ju potkla a bác! Malá žabka si zlomila nohu. Všetci diváci aj 

rozhodca videli, čo zlá žaba spravila. „Moja milá, to sa nerobí, za nešportové správanie budeš 

diskvalifikovaná!“ pohrozili jej a vylúčili ju z pretekov. Zranenú žabku odviezli do nemocnice 

a sadrou jej ošetrili nohu. Keď sa jej noha zahojila, prihlásila sa na ďalšie preteky.   

Vanesa Steinsdorferová, 2.A 

 

 

 

 

 

 

 

Zabavme sa... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaž  SLADKÁ OTÁZKA 

Spomedzi správnych odpovedí druháci vyžrebovali výhercov sladkej odmeny:  

Anabela Horilová, Gréta Brišková, Alexandra Tapušíková. 



Počítačová hra Wobbly Life  

Vydavateľ: RubberBandGames / Vývojár: RubberBandGames  / Dátum vydania: 07. 2021 

 

 

 

Wobbly Life je živá hra založená na fyzike v otvorenom svete. Dobrá je hlavne 

tým, že je family friendly, čiže ju môže hrať celá rodina a zabaví všetkých od malých 

detí (3 roky) až po babičku, či dedka :-) 

Ťažký život hráča 

Wobbly Life je hra, kde sledujeme hlavnú postavu, ako iba hrá videohry vo svojej 

izbe. Na čo sa nahnevá jeho babička, ktorá mu vykričí, že stále sa iba hrá a vyhodí ho 

z domu. Ale aj samotný hráč si uvedomí, že už mesiac sa nepohol z izby a potrebuje 

zarobiť peniaze na svoju oslavu. Tým sa začína hra... 

V hre musíte hrať rôzne minihry a dosahovať ciele, aby ste mohli zarobiť peniaze, 

ktoré môžete minúť. 

Čakajú vás tajné úlohy, napr.: pizza pre mimozemšťanov, prechod pyramídou, 

prejsť kvíz s otázkami a veľa ďalších... nemôžeme predsa prezradiť všetko... 

 

 

 

Šimon Kováč, Nicolas Borik, 2.B 

 

 



VYLÚŠTI  TAJNIČKU 
     1.         

    2.          

       3.       

4.              

   5.           

              

       6.       

7.              

       8.       

 

 

1. Aké zviera v noci húka? 

2. Aký štvrtok nás čaká cez Veľkú noc? 

3. Po obliatí vodou sú baby zmrznuté ako ...? 

4. Aké sú typické jarné kvety? 

5. Na šibanie sa používa ...? 

6. Po zime nás čaká krásne modré ...? 

7. Typické malé žlté zvieratko, ktoré symbolizuje jar,  je ...? 

8. Je to kyslé a dáva sa to do čaju. Čo to je? 

 

O chvíľu nás čaká _____ ___. 

AUTOR:  Hrčková, Poturnajová, Macháčová,  7.A 



Kapitola I. 

Včera večer mal náš tím veľké obavy. Veľa z nás aj nespalo. Ale dnes sa píše deň 17. 

november 2119. Pre mnohých ľudí je tento deň úplne normálny, ale pre mňa je prelomový. 

Dnes sa môže všetko pokaziť, ale aj napraviť. V tento deň sa po prvýkrát pokúsime cestovať 

v čase. 

Hneď, ako som vstúpila do hlavnej miestnosti mojej firmy, všetci sa na mňa pozreli. 

A prečo? Lebo dnes sa stanem prvou cestovateľkou v čase, spolu s mojím tímom. Ten ma už 

očakáva pri prístroji CECAS219. Ten je tiež známy, ako  „cestovný reaktor“. V spoločnosti nie 

je veľmi známe, pretože by vypukla veľká panika a agresia. Väčšinu našej spoločnosti tvoria 

roboti. Po pandémii v roku 2019 sa vytvoril  ľudský robot na pomoc ľudstvu. Odvtedy sa roboti 

začali vyrábať viac a viac, a dostali sa do všetkých domácností. Výroba napredovala, až to skon-

čilo tým, že roboti  ovládli ľudstvo. Moja firma sa rozhodla zabrániť tejto katastrofe, a preto 

našou hlavnou misiou bude práve toto: zabrániť výrobe robotov a utlmiť infekčnosť pandémie. 

Chceme ísť do roku 2019 a potom do roku 2028 a všetko zmeniť. 

Pomaly prichádza let môjho tímu do minulosti . Po chvíli ku mne a k môjmu tímu prišiel 

náš vedúci, ktorý je taktiež robot. Dal nám posledné potrebné inštrukcie. Potom som opatrne 

vstúpila do reaktora a pripútala sa ku kapitánskemu sedadlu. O chvíľu sa začalo odpočítavať. 

3..2..1 všetci kričali. A hneď po štarte, sme všetci v reaktore prešli do spánku.  

Po prebudení som skontrolovala môj tím. Dúfala som, že sú všetci živí a zdraví. Pomo-

cou čipu v ich krku, čo je taktiež prístroj na komunikovanie, som zistila, že sú ok. Na našej in-

teraktívnej a digitálnej „tabuli“ Wodion sa objavila informácia, že sme v roku 1901. Po vypo-

čutí tejto informácie som ihneď znervóznela. Nevedela som, ako sa mohla stať takáto chyba! 

Chvíľu som bola nervózna, ale postupne to upadlo. Po upokojení som sa rozhodla, že pôjdem 

preskúmavať nové okolie. Vedela som, že je to nebezpečné, ale hlavne som chcela ochrániť 

môj tím.  

Vyšla von. To, čo som uzrela, bolo nádherné! Všade bolo  počuť  spievajúce vtáky, roz-

kvitnuté kvety, zelené stromy a priezračný potok tečúci pomedzi skaly. Nikdy som nevidela 

takúto prírodu, keďže v mojom roku sú všade iba budovy a betón. Normálna príroda je v na-

šom roku veľmi vzácna. Bola som uchvátená týmto pohľadom, keď vtom som začula okolo 

mňa šuchot lístia... 

 

POKRAČOVANIE NABUDÚCE. 

Autor: Claudia Kočišková 8.A 

  



Deň, keď čas plynul naopak 
(pokračovanie) 

Páni, čas začal plynúť naopak.... 
„Tento jav je spôsobený tým, že sa naša Zem začala krútiť do opačnej 

strany. Preto sa teraz stáva našou prioritou nájsť spôsob, ako prinútiť našu pla-
nétu k tomu, aby znova zmenila svoj smer otáčania a začala sa otáčať v správnom 
smere.“ Po týchto slovách ešte profesor rozdelil úlohy a odišiel do svojho labáku. 
Ja s Robertom sme dostali na starosť kontaktovať výskumné ústavy fyziky po ce-
lom svete. Niektoré ústavy nám len potvrdili, že tento jav zaznamenali aj u nich, 
iné nám aj predstavili  nápady na zvrátenie tohto problému. Keď sme už dokončili 
všetky telefonáty, rozhodli sme sa,  oboznámiť profesora s novými informáciami. 
No keď sme prišli do jeho labáku, nebol tam. Zanechal nám ale  odkaz, že odišiel 
na dôležitú konferenciu v Bruseli, a že sa k nemu máme čo najrýchlejšie pripojiť. 
Nechápavo sme sa na seba s Róbertom pozreli. Hlavou nám okrem tisícky iných 
myšlienok začala víriť aj otázka: ,, Prečo si profesor vybral práve nás? " No ne-
mohli sme si už dovoliť strácať čas. Ihneď sme si kúpili letenky a išli sme. V Bruseli 
nás už čakal taxík, ktorý nás zaviezol rovno pred justičný palác, v ktorom sa ko-
nala spomínaná konferencia. V momente, ako sme vstúpili dnu, nás zastavili, 
preverili a podali nám identifikátori  s našimi dátami.  Vo veľkej konferenčnej sále 
nás čakal profesor. Sála bola plná. Profesor povedal, že toto je celosvetová kon-
ferencia a bude sa riešiť otázka javu, ktorý sme dnes zaznamenali.  Každá krajina 
bude musieť predstaviť minimálne jeden plán na zvrátenie spomínaného prob-
lému. Čo znamenalo vrátiť čas, a teda prinútiť planétu, aby sa znova začala krútiť 
správnym smerom. „ NEMOŽNÉ!“ pomysleli sme si. Pretože nad tým sme ešte 
vôbec nepremýšľali. Jediné, čo nás aspoň trochu upokojilo bolo, že sme  v poradí 
až 198. Nastal boj s časom! 

Ako plynul čas (naopak),  vystriedalo sa mnoho krajín s viacerými zaujíma-
vými nápadmi, ale všetky mali nejaký háčik. Čas na naše vystúpenie sa blížil, ale 
stále sme nemali vymyslený žiadny zmysluplný plán. A potom to prišlo! Jadro 
Zeme je predsa jeden veľký magnet. Tak prečo ho nezmagnetizovať, a tak zmeniť 
smer otáčania Zeme?!  Odprezentovali sme tento nápad s veľkým aplauzom. Os-
tatní vedci  po nás dostali  možnosť  vylepšiť formu nášho plánu.  A tí vytvorili 
dokonalé vylepšenie. Následne sme dostali pokyny k tomu, aby sme experiment 
v čo najkratšej dobe uskutočnili, pretože čas bol neúprosný. V priebehu nasledu-
júcich dní sme vyslali do atmosféry 100 desaťtonových magnetov, a vďaka nim 
sa nám podarilo zmeniť  otáčanie Zeme. Vrátili sme plynutie času znova do nor-
málu. Bolo načase, omladli sme o niekoľko desiatok rokov a mohlo sa stať, že by 
sme to nikdy nestihli. 

Autor: Matúš Jankovič, 9.B 


